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Abstrakt:  

Předkládaná antropologická práce je o lidech se zrakovým postižením, zaměřuje se 

především skrze perspektivu moci a empowermentu (Bourdieu, 1986; Foucault, 2000; 

Chamberlin, 1997), stigmatizace (Goffmann, 2003) a normy na způsoby, kterými jedinci se 

zrakovým postižením vyjednávají a redefinují své postavení v různých oblastech života. 

Postižení zraku je majoritou vnímáno jako nemoc, kterou ale není snadné definovat. 

Jedná se o jakési spektrum (Holčík, Koupilová, 2004) a tato práce vychází z premisy, že 

pojmy zdraví, nemoc a postižení jsou kulturními produkty, které jsou do určité míry určeny 

strukturálně a jsou formovány jak ekonomickými, sociálními a politickými faktory, tak i 

historickým vývojem dané společnosti (Craddock, 2000). 

Pro účely této práce jsou rozlišené oblasti rodiny, partnerských vztahů, zájmů, práce 

a vzdělávání. Práce zkoumá jazyk jako prostředek boje o symbolickou moc (Bourdieu, 1991) 

a způsoby empowermentu (Chamberlin, 1997) jedinců se zrakovým postižením. Především 

s pomocí konceptu biomoci (Foucault, 2000) a symbolického řádu a násilí (Bourdieu, 2000) 

ukazuje také strategie vyjednávání mocenské hierarchie ve společnosti. Ukazuje se, že 

významnou roli při vyjednávání mezi jedincem se zrakovým postižením a okolím hraje 

majoritní představa normy tělesného zdraví, která je spojena s plným lidstvím a z níž jsou 

tito jedinci vyjmuti (Kolářová, 2012). Toto vyjmutí se pak projevuje různými způsoby a 

intenzitou v různých oblastech života. Jedinci se zrakovým postižením si pak v různých 

kontextech vytvářejí různé strategie pro redefinici těchto přesvědčení a vlastního postavení. 

Jako důležité se ukazují jejich podpůrné sítě, někteří pak také zdůrazňují svou individualitu 

a rozdílnost od „normálních“ postižených, nebo se snaží o redefinici například tím, že 

vyniknou v určité oblasti anebo provozují činnost, která jim je majoritním přesvědčením 

upírána.  

Výzkum se tedy skrze zúčastněné pozorování a rozhovory snaží proniknout do 

každodenního života jedinců se zrakovým postižením a zprostředkovat jejich vnímání a 

strategie vyjednávání jejich postavení ve společnosti.  

 

 

Klíčová slova: zrakové postižení, handicap, moc, empowerment, stigmatizace, 

normalizace  



 
 

Abstract:  

This anthropological research is about people with visual impairment, focusing 

primarily through the perspective of power and empowerment (Bourdieu, 1986; Foucault, 

2000; Chamberlin, 1997), stigmatization (Goffmann, 2003) and standard on ways in which 

individuals with visual impairment negotiate and redefine their position in different areas of 

life. 

Impairment is by the majority perceived as a disease, which is not easy to define. It 

is a kind of spectrum (Holčík, Koupilová, 2004) and this thesis is based on the premise that 

the concepts of health, illness and impairment (and disability) are all cultural products that 

are partly determined by structures and shaped by both economic, social and political factors 

as well as historical development of the company (Craddock, 2000). 

For the purposes of this work, there are differentiated areas of family, partnership, 

interests, work and education. The research sees language as a part of the symbolic power 

(Bourdieu, 1991) and methods of empowerment (Chamberlin, 1997) of individuals with 

visual impairment. Mainly with the help of the concept of biopower (Foucault, 2000) and 

symbolic order and violence (Bourdieu, 2000), it shows the strategies of negotiating the 

power hierarchy in society. It turns out that a main role in negotiating between a visually 

disabled individual and the environment has the majority view of the norm of physical 

health, which is connected with the full humanity and from which these individuals are 

excluded (Kolářová, 2012). This exclusion is manifested in different ways and intensity in 

different areas of life. Individuals with visual impairment are creating different strategies in 

different contexts to redefine these situations and their own position. Their support networks 

are very important, some also emphasize their individuality and difference from "normal" 

disabled, or try to redefine their position, for example, by excellence in a certain area or 

through activities that they are not able to do. 

Research, through observation and interviews, seeks to understand the everyday life 

of individuals with visual disability and to see their perceptions and strategies of negotiating 

their position in society. 

 

 

Key words: visual disability, handicap, power, empowerment, stigmatization, normalization
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Úvod  

„Někdy mám pocit, že jako tím, že nevidím, tak jsem nějaká zvláštní kategorie v každý 

oblasti života. Že je jako pro lidi rozdíl mezi tím, když je někdo člověk a pak něco jiného je 

postižený, že je rozdíl syn a postižený syn, stejně tak rodič a postižený rodič, běžec a 

postižený běžec a pracovník a postižený pracovník a tak dál. Že je hned všechno jinak. Mám 

sice jen postižené oči, ale někdy mám pocit jako by ty oči byly nejdůležitější v životě, podle 

toho, co všechno dokážou ovlivnit … Já neříkám, že můžu dělat všechno všude vždycky bez 

problému, ale bylo by fajn, kdyby ta možnost byla na mně, a ne na okolí.“ (Vojtěch, 43 let, 

7.5.2016)  

Před třemi lety jsem navštívila Neviditelnou výstavu a rozhovor s tamním 

nevidomým průvodcem byl pro mě v mnohém inspirující. Měla jsem poprvé příležitost 

hovořit o zrakovém postižení bez rozpaků a obav z nevhodnosti. Uvažovala jsem nad tím, 

kde asi mohlo vzniknout přesvědčení některých lidí z majoritní společnosti, že nevidomí se 

nedokážou orientovat, mít normální rodinu anebo se věnovat koníčkům, když tady jsem 

viděla a vnímala přesný opak. Po dalších návštěvách jsem si ale uvědomila, že jsem sama 

jedince se zrakovým postižením vnímala dost zjednodušujícím způsobem, proti kterému se 

mí informátoři podobně jako Vojtěch vymezují.  

Podle statistických údajů žije v České republice přibližně 100 tisíc osob se zrakovým 

postižením různého typu i závažnosti. To je relativně velké číslo, a přesto jsem o těchto 

lidech měla, stejně jako velká část majority, pouze jakési vágní představy a přesvědčení. 

Výzkumu a popisu života osob se zrakovým postižením se u nás věnují především práce 

z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a sociální práce. Tato práce je etnografická, 

postavená na myšlenkách oboru disability studies, který vnímá postižení jako sociální 

konstrukt, ztotožňující plné lidství se zdravím, fyzickou zdatností a podobnými atributy.  

Tato práce chce přispět k výzkumům osob se zrakovým postižením, ovšem s novým 

důrazem na mocenský aspekt v kooperaci a kontaktu s většinovou společností a jejími 

přesvědčeními, související se stigmatizací a také normalizací jedinců. Rozdíl mezi zdravím 

a nemocí se zdá být každému jasný, zdravý člověk zastává všechny své role, nemocný 

dočasně nemůže, ale o tento stav usiluje. Jedinec s postižením pak do této představy zcela 

nezapadá. Postižení je velice dynamický fenomén, obsahující v sobě kromě majoritních 

diskurzů o normě, zdraví, lidství a jinakosti také přístup většinové společnosti, média, státní 

péči a instituce. V této práci mě tedy zajímá nejen to, kde a jak se o postižení (ne)mluví, ale 
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také to, jak se jeho obraz konstruuje, jaký to má vliv na životy konkrétních jedinců a jak se 

oni sami na této konstrukci podílejí anebo naopak jakými způsoby pracují na její redefinici.   

V teoretické části je nejprve popsán fenomén zdraví jakožto žádoucí hodnota 

nevyhnutelná pro naplněný život a nemoc jako jeho opak, tedy odklon od normy a s ním 

spojená slabost, závislost a omezení v různých sférách života. Mezikulturní srovnání ovšem 

vedlo antropology k poznání, že vždy záleží na konkrétním kulturním kontextu a dané 

společnosti, zda budou nějaké tělesné projevy či duševní stavy vykládány jako nemoc, a 

tudíž něco nenormálního, či jako norma (Helman, 2001 in Hrešanová, 2012). Stejně jako 

postižení jsou tedy i pojmy zdraví a nemoc sociálními konstrukty. Dále jsou popsány rozdíly 

mezi pojmy handicap, disability, impairment a postižení. Práce se věnuje také legislativnímu 

rámci a tomu, jak může ovlivňovat život jednotlivce se zrakovým postižením.  

Popisuji pak také stigmatizaci jedinců se zrakovým postižením a to, že je od nich 

společností očekáváno, že budou vystupovat a chovat se jako postižení, že tuto roli a úlohu 

jednoduše přijmou (Kolářová, 2012). V poslední kapitole teoretické části se pak věnuji 

empowermentu čili zmocnění jedinců a pojetí moci především u Bourdieho a Foucaulta, 

jejichž výklady jsem použila pro vysvětlení části jevů v analytické části práce.  

Etnografický výzkum jsem prováděla formou zúčastněného pozorování, kdy terénem 

mi byly životy účastníků výzkumu, a také formou rozhovorů. Vzhledem k povaze 

výzkumného vzorku nebylo možné ani žádoucí se omezovat na jeden prostor. Výzkum 

probíhal formou několikahodinových až několikadenních setkání, pohybovala jsem se 

s informátory všude během jejich běžného dne, navštěvovali jsme jejich práci, obchody atp., 

byli jsme spolu ale i na koncertech či na jízdárně. Výzkum probíhal především v Praze a 

Středočeském kraji.  

V analytické části následně představuji data získaná z rozhovorů a zúčastněného 

pozorování a usiluji o jejich propojení s teoretickými koncepty jednotlivých autorů.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1.1. Zdraví 

„Už po tisíciletí představuje zdraví v životě člověka jednu z nejvýznamnějších 

žádoucích a současně existenciálně nevyhnutelných hodnot. Zdraví bylo nutnou podmínkou 

jeho přežití, dosahování rozhodujících životních cílů i celkové životní spokojenosti a radosti. 

Lidé již od samotných počátků lidské civilizace hledali způsoby, jak žít nejen zdravě, ale 

současně také moudře. Už u řady antických filozofů se stal ideálem lidského života stav 

harmonie tělesného a duševního zdraví“ (Mlčák, 2004: 8).  

Podle World Health Organisation (dále jen WHO) neboli Světové zdravotnické 

organizace není zdraví chápáno jenom jako nepřítomnost nemoci či postižení, ale především 

jako stav úplné fyzické, duševní a psychické pohody: „state of complete physical, mental 

and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity“ (Encyclopedia of 

Health&Aging: 590). Tato definice představuje zdraví jako kladnou a obecně žádoucí 

hodnotu a zohledňuje i jiné stránky zdraví než pouze stránku tělesnou. Opomíjí však 

subjektivní rozměr zdraví a nemoci vyjádřený v angličtině slovem „illness“ (Grubrová, 

2012). Tedy stav, kdy přímo nemusí být diagnostikována žádná nemoc, ale přesto se člověk 

z mnoha důvodů necítí dobře a jeho stav nelze definovat jako zmíněnou bio-psycho-sociální 

pohodu, ať již ze zcela subjektivních nebo objektivních příčin (Křivohlavý, 2001). Definice 

WHO nijak nezahrnuje do představy o zdraví spirituální rozměr, kterému je v souvislosti se 

zdravím v současné době věnována stále větší pozornost a který má dozajista co do činění 

se zdravím jedince (Grubrová, 2012).  

Podle Žáčka (2004) patří pojem zdraví mezi tzv. primitivní pojmy, tedy pojmy, které 

se relativně dobře a automaticky chápou. Je ovšem velmi obtížné tyto pojmy exaktně 

vymezit. Jsou velice široké a obsáhlé, a proto neexistuje jejich jednotná všemi přijímaná 

definice. Payne dokonce tvrdí, že zdraví se „vzpírá každé definici“ a navrhuje „vymezit 

podmínky aplikace tohoto výrazu s tím, že když jsou splněny, dotyčnou osobu lze považovat 

za zdravou a naopak“ (2002: 102). 

Někteří autoři popisují zdraví jako základní východisko pro život (Havelková, 2003), 

hlavní charakteristiku kvality života a biologickou potřebu, která je nezbytná pro úspěšné 
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plnění společenských rolí (Zavázalová, 2002), dosahování optimální kvality života a zároveň 

není překážkou obdobnému snažení druhých lidí (Křivohlavý, 2001).  

V oblasti sociální politiky a sociální práce můžeme podle Novosada mluvit o dvou 

typech či složkách zdraví, a sice o zdraví osobním a zdraví sociálním. Osobní zdraví lze 

podle tohoto autora definovat jako soulad biologických, psychologických a sociálních 

faktorů, který odráží schopnost organizmu úspěšně reagovat na změny v jeho prostředí, 

jedná se tedy o žádoucí stav ucelenosti a integrity lidského bytí (Novosad, 2009). 

Společenské zdraví je pak obvykle měřitelné skrze zkoumání vazeb mezi sociálním 

postavením jednotlivců i skupin a jejich zdravím či nemocí, popř. postižením. Tato součást 

zdraví tedy ukazuje, zda a případně jak se zdravotní postižení odráží na sociálním postavení 

a také na sociálních vazbách jedince. Zároveň se dívá také na to, zda jsou v rozdílech mezi 

sociálními vazbami zdravotně postižených osob a jedinců bez postižení nějaké a případně 

také jaké pravidelnosti.  

Zdraví je zároveň také důležitým a žádoucím prostředkem pro dosahování cílů, ač se 

tyto cíle mohou u různých osob lišit. Přičemž může být zároveň také cílem samo o sobě, a 

to hlavně u nemocných či handicapovaných osob (Křivohlavý, 2001).  

1.2.  Nemoc  

Už ze samotného českého termínu „nemoc“ vyplývá, že se skládá ze slovního 

základu moc a jejího popření, jednoduše jde tedy o absenci moci. Nemoc se dá považovat 

za stav organizmu, který vzniká v důsledku působení vnitřních či vnějších okolností 

narušujících dočasně jeho správné fungování a rovnováhu. Dalo by se říci, že zdraví a nemoc 

jsou vnímány jako opaky s navzájem protikladnými vlastnostmi, přičemž zdraví je vnímáno 

jako ideál či norma spojená nejen s fyzickou výkonností, ale také s vysokou pracovní 

výkonností a kvalitními mezilidskými vztahy. Na druhou stranu nemoc je jakýmsi odklonem 

od této normy, je s ní spojená pracovní neschopnost či omezení, slabost a snaha se vyléčit 

(Křivohlavý, 2001).  

Chápání nemoci a zdraví jako vzájemných protikladů má své kořeny hlavně ve 20. 

století, kdy rozvoj vědy a techniky vzbudil víru v jejich moc i v oblasti zdravého života. 

Takovéto chápání je ale podle některých autorů poněkud zúžené (Holčík, Koupilová, 2004), 

jde spíše o jakési spektrum fyziologických, sociálních a dalších stavů, na kterém se jedinec 



5 
 

pohybuje. Diferenciace zdraví a nemoci je historicky, kulturně, sociálně i psychologicky 

determinována. Jde z velké části pouze o odraz aktuálně rozšířených názorů ve společnosti, 

nikoli o nějaké konkrétní charakteristiky či rysy.  

Mezikulturní srovnání vedlo antropology k poznání, že vždy záleží na konkrétním 

kulturním kontextu a dané společnosti, zda budou nějaké tělesné projevy či duševní stavy 

vykládány jako nemoc, a tudíž něco nenormálního, či jako norma nebo jako stav jiného 

vědomí. Například samomluva může být vykládána jako projev duševní nemoci, známka 

posedlostí duchy nebo také jako tzv. glossolalie, extatické nesrozumitelné výkřiky nesoucí 

náboženský význam (Helman, 2001 in Hrešanová, 2012). Je tedy nutno vnímat tyto jevy 

mimo jiné také ve spojitosti s geopolitickými, ekonomickými a sociálními podmínkami, v 

kterých lidé žijí a nikoli odděleně (Hrešanová, 2012). 

Antropologové se pak zajímají nejen o příčiny nemoci a mechanismy jakými si 

nemoc jednotlivé kultury vysvětlují, ale také o její důsledky a souvisejícího utrpení 

(Waldstein, Adams, 2006), o to, které nemoci ovlivňují různé populace, jak je nemoc 

sociálně konstruována a jak se léčí kulturně adekvátními způsoby (Kottak, 2007:13). Jiní se 

pak věnují konkrétní klinické praxi ve snaze porozumět širším makro-společenským 

procesům, především pak ekonomickým a politickým nerovnostem, které způsobují nemoci 

(Helman, 2001:8 in Hrešanová, 2012). 

Nemoc postihuje také okolí nemocného, jelikož většinou vyvstává nutnost různé 

míry péče o něj, dochází ke změně životního rytmu celé rodiny či páru a může docházet 

například také k ekonomickým těžkostem v důsledku neschopnosti docházet do zaměstnání. 

Člověk, který je nemocný má podle Murphyho (2001) naplňovat určitá očekávání 

společnosti: neměl by vykonávat běžné povinnosti, měl by poslouchat lékaře a snažit se 

vyléčit a navrátit se tak k plnění běžných funkcí. Podobná očekávání jsou kladena také na 

osoby se zdravotním postižením, které je často v některých ohledech vnímáno jako 

dlouhodobá nemoc.  

Při popisu různých pohledů a koncepcí nemoci slouží anglicky mluvícím 

antropologům dva pojmy, a sice disease a illness, které jsou oba do českého jazyka 

překládány jako nemoc. Tyto pojmy reflektují dvě základní antropologická hlediska – 

emické (illness) a etické (disease). Pojem disease přitom rozumí nemoci jako nějaké 

diagnostikovatelné patologii a prosazuje se jako objektivní a univerzální. Emické hledisko, 
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vyjádřené pojmem illness naopak odkazuje k subjektivní stránce nemoci, k jejímu prožívání 

a vnímání jedincem. Jde tedy o kulturně specifickou kategorii (Hrešanová, 2012). Je zřejmé, 

že mezi těmito dvěma koncepty nemusí vždy být soulad. Například nemoc susto, která je 

značně rozšířena především v latinskoamerických kulturách, není biomedicínou 

diagnostikována jako nemoc. Jde o kulturně specifickou poruchu, která se opírá o 

přesvědčení, že jedinec se skládá z fyzického těla a jedné nebo více nemateriálních duší (či 

duchů), které se za specifických okolností, například v důsledku rozčílení, mohou oddělit od 

těla a volně putovat. K tomu může dojít i během spánku či snění. Interpretace toho, proč k 

susto dochází, se mezi různými skupinami liší. Příznakem je nepokoj během spánku, 

deprese, ztráta chuti k jídlu, nedostatek zájmu o oblečení a osobní hygienu, apatičnost k okolí 

apod. (Helman 2001:188). Je tedy možné konstatovat, že: „kultura poskytuje rámec, v němž 

se nemoci ve smyslu disease i další formy utrpení stávají nemocemi ve smyslu illness“ 

(Miller, Wood 2006:386). 

Pojmy zdraví i nemoc jsou kulturními produkty, které jsou formovány jak 

ekonomickými, sociálními a politickými faktory, tak i historickým vývojem dané 

společnosti (Craddock, 2000). Antropologové často popisují praktiky a přesvědčení, které 

se vztahují ke zdraví, nemocem a podlomenému zdraví, jako stojící v jádru kultur, které 

studovali a sloužící k hlubšímu pochopení celé kultury dané společnosti (Hrešanová, 2012). 

Obvykle se totiž vztahují k jakýmsi vyšším principům a vysvětlením faktu, že na někoho 

toto neštěstí dopadlo a na jiné ne (Helman, 2001; Hrešanová, 2012). Oblast zdravotního 

systému pak vlastně představuje jakýsi mikrokosmos, v němž lze studovat a pozorovat širší 

společenské procesy, jako například mocenské uspořádání, genderové vztahy, pojetí 

nadpřirozena, globalizační procesy, role a postavení různých expertů a vědy, tržní 

mechanismy apod. (Hrešanová, 2012:214).  

V současné době je možné na poli antropologie, věnující se otázkám zdraví a nemoci 

identifikovat několik dominantních teoretických přístupů, a sice ekologický neboli 

biokulturní přístup, interpretativní přístup a přístup kritický.  

Ekologický neboli biokulturní přístup se zaměřuje na životní prostředí a podmínky, 

v nichž lidé žijí a na sociální praktiky, které se v tomto prostředí odehrávají. Na vzniklé 

zdravotní problémy pak nahlíží právě jako na výsledek vzájemné interakce mezi životním 

prostředím a kulturou dané populace (Hrešanová, 2012). Mezi témata, která se v rámci 

tohoto přístupu studují, patří například distribuce jídla, hygiena, sexuální praktiky, interakce 
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patogenů, populací a životního prostředí. Výzkum v této oblasti často staví na 

kvantitativních metodách a uplatňuje spíše etický než emický pohled (Miller, Wood 

2006:397; Waldstein, Adams 2006:95). 

Interpretativní přístup se soustřeďuje hlavně na významy a zkušenosti nemoci, o to, 

jak lidé nemoci rozumí, jaké významy jsou skryty v metaforách používaných danými 

společnostmi k popisu nemocí a následně určují také způsoby, jak je s nemocnými 

zacházeno (Waldstein, Adams, 2006:95).  

Kritický přístup staví na tezi sociálního konstruktivismu a aplikuje optiku tzv. 

politické ekonomie, která zdůrazňuje sociální nerovnosti promítající se do zdraví lidí. 

Ukazuje, že charakter nemoci je neodmyslitelně spjat se širším ekonomickým a politickým 

kontextem, v kterém lidé žijí a v němž jejich onemocnění vznikají (Miller, Wood 2006:400; 

Lupton 1994:14-15). Upozorňuje také na třídní, rasové i genderové nerovnosti, které se 

promítají do životních, a hlavně pak také pracovních podmínek daných lidí, a zásadním 

způsobem tak ovlivňují jejich zdraví. Nemoc pak není chápána jako izolovaná událost, ale 

jako výsledek komplexních vztahů zahrnující politiku, přírodu, společnost a kulturu (Brown, 

Barrett, 2010:11). Tento přístup kritizuje tendenci západní biomedicíny pojímat nemoc jako 

individuální problém, s kterým se jedinec musí v první řadě poprat sám a zdůrazňuje, že 

zdraví v první řadě vždycky určují sociální vztahy, ať již na mikro či makroúrovni 

(Hrešanová, 2012). Tito antropologové se nesnaží nemoci pouze popsat, chtějí se také 

aktivně podílet na jejich řešení.   

1.3.  Zdravotní postižení a handicap 

Je zajímavé, že termín handicap původně používaný ve sportovním odvětví, 

konkrétně při dostihovém sportu neznamenal nějaký nedostatek či deficit, ale přesný opak. 

Šlo o úmyslné znevýhodnění silnějších, aby se vyrovnaly startovní podmínky. Zdravotní 

postižení můžeme definovat jako určitou relativně trvalou odchylku ve zdravotním stavu 

člověka, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho života, zejména schopnost navazovat a 

udržovat vztahy s lidmi, postarat se o své každodenní potřeby a také schopnost plně se 

zapojit do pracovního procesu. Jedinec se zdravotním postižením je často při pohybu, 

vnímání okolí, přijímání informací anebo komunikaci odkázán na speciální zdravotní 

pomůcky anebo na pomoc ostatních. Nejčastěji je při oficiálních definicích zdravotního 

postižení zmiňován medicínský a sociální model (Hughes, Paterson 1997). Medicínský 
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model, jak název napovídá, vychází z toho, že postižení je pouze individuální problém 

daného jedince, který je způsobený nemocí, zraněním atp. a jeho řešení je tedy spatřováno 

především v medicínské rehabilitaci či medikaci. Podle sociálního modelu se postižením 

naopak nemyslí samotný nedostatek zdraví, či přítomnost nemoci, ale jedná se o důsledek 

vztahů, a především bariér mezi jedincem a jeho okolím, ať už se jedná o bariéry sociální 

(odpor či odmítání ze strany většinové společnosti) anebo fyzické či architektonické 

například ve formě nemožnosti přístupu do budov atp. Tyto bariéry pak jedinci znesnadňují 

anebo přímo znemožňují vykonávat běžné každodenní činnosti. Podle Hughese a Patersona 

(1997) jsou oba přístupy k postižení, tedy model medicínský a model sociální, postaveny na 

problematické dichotomii duše a těla. Je nutné brát v potaz všechny oblasti lidského života, 

jak tu tělesnou, tak i tu duševní a sociální, jak napsal Murphy: „Nemoc a postižení prý 

nepředstavují jen somatický problém, ale také psychický a sociální stav. O tom jsem se 

skutečně na vlastní kůži přesvědčil“ (2001: 19). Tělesné postižení znamená změny nejen 

v tělesné ale i v duševní a sociální oblasti života jedince, jelikož všechny jsou pevně 

provázány a navzájem se ovlivňují. Je proto důležité si uvědomit, že není možné se zabývat 

pouze jednou z nich, takovéto oddělení je umělé. Rozsah a doba trvání postižení je zcela 

individuální záležitostí – dva lidé s identickou poruchou zdraví mohou mít zcela rozdílné 

způsoby fungování a zcela rozdílný rozsah limitů ve všech oblastech života. Záleží na 

adaptační výbavě každého z nich, dovednosti přizpůsobit se prostředí a v neposlední řadě 

také na vnějších podmínkách prostředí, v němž každý z nich žije. To zahrnuje fyzické, 

postojové, sociální, informační či kulturní prostředí, ale také partnerské, rodinné a další 

vztahy. Vezměme si příklad z knihy Lenky Krhutové (2013:21): 

 „Třicátníci Kryštof a Jonáš se neznají, jsou programátoři, oba po úraze při sportu. 

Mají identický medicínský nález – jejich těla byla postižena přerušením míchy (dokonce ve 

stejném segmentu páteře). K samostatnému pohybu oba trvale užívají ortopedický vozík. 

Zatímco Kryštof byl před úrazem zaměstnán ve známé nadnárodní společnosti, v níž po úraze 

i nadále pracuje v kompletně fyzicky bezbariérovém prostředí, má ze zaměstnání vysoký 

příjem a nevyužívá sociální služby, Jonáš po úraze nemůže najít práci i přesto, že je 

odborníkem ve své profesi. Společnost, pro niž ve stavu plného zdraví pracoval, nemá k 

dispozici bezbariérové prostory, práce z domu v tomto konkrétním případě není možná, a 

nedaří se mu sehnat práci ani u jiných zaměstnavatelů. Sám nemá na samostatné podnikání 

kapacitu, proto nemá žádný příjem ze zaměstnání nebo z podnikání, žije ze sociálních dávek 
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a je závislý na využívání sociálních služeb. Otázka zní – jaký rozdíl je mezi „postižením“ 

Kryštofa a „postižením“ Jonáše, když oba mají stejně „postižené tělo“?“  

Postižení, respektive nemoc tedy není jenom věcí fyzického problému na těle a 

psychické stránky nemocného, ale závisí také na sociálním kontextu daného jedince. Pro 

mou analýzu to znamená, že se musím zaměřit na všechny okolnosti situací, ve kterých se 

ve svém výzkumu pohybuji a reflektovat je ze všech úhlů pohledu, zaměřit se na důvody 

proč se jedinec dostal do takové situace, ve které se nachází. Není možné zaměřit se pouze 

na objektivně měřitelnou úroveň postižení a její zdánlivý dopad na život jedince, bez toho 

abych brala v potaz sociální kontext jedince a to, jak k němu přistupuje společnost. To, jak 

je postižený jedinec vnímán a přijímán v různých oblastech života je sociálním konstruktem, 

který přímo nezávisí na úrovni fyzického postižení.   

U osob s postižením nebo chronickými chorobami často přestává vyhovovat pouze 

rozlišení zdraví a nemoci, jelikož se jedná o dlouhodobý stav, často se proto hovoří o kvalitě 

života.  

1.3.1. Důležité pojmy – disability, impairment, handicap, postižení 

Pro porozumění a orientaci v problematice postižení je důležité si rozlišit, zda se 

jedná o pojmy používané v rámci institucí, například WHO či legislativních opatření, anebo 

o pojmy, které používají sami aktéři.  

V roce 1980 publikovala WHO definice tří termínů vztahujících se k tématu 

postižení, jedná se o termíny disability, impairment a handicap 1. Tyto definice vychází z 

hodnocení a popisu nemoci ve smyslu její příčiny, následku a organických, funkčních, 

osobních a sociálních důsledků. Samotní aktéři ale své klasifikace budují jinak, což bude 

vidět dále v této práci.  

Původně anglický termín impairment označuje blíže nespecifikované vady a 

v našem prostředí ještě není tolik zažitý a nemá žádné negativní konotace. Impairment je 

termín označující jakékoliv poškození nebo abnormalitu v komprehenzivním smyslu 

(psychologické, fyziologické nebo anatomické odchylky struktury nebo funkce). Jde o široce 

vymezenou oblast takových stavů, jejichž důsledkem může být objektivně pojaté definování 

                                                           
1 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41003/1/9241541261_eng.pdf naposledy navštíveno 
27.11.2016 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41003/1/9241541261_eng.pdf
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choroby (disease) (Kebza, 2005). Tento pojem je tedy zaměřen na skutečnosti, které 

způsobují funkční bariéru. Impairment je podle Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví WHO (2001) porucha především morfologická nebo funkční 

na úrovni orgánu či systému a postižený o ní nemusí ani vědět a lze ji diagnostikovat jen v 

odborném prostředí. Pokud se však porucha zvětšuje a začne nějak omezovat subjekt v 

některé z běžných životních činností, stává se disabilitou.  

Disability čili omezení, neschopnost či chybění označuje jakékoliv omezení nebo 

ztrátu schopnosti provádět činnosti obvyklým způsobem a v takovém rozsahu, který je 

předpokládán. Pojem se užívá v případě, způsobí-li poškození změny, které mají dopad v 

oblasti sociální, emocionální, vzdělávací a pracovní. Oldřich Matoušek pak pojem disability 

vykládá jako omezenou schopnost, která se může týkat „pohybových schopností, 

jednotlivých smyslů, schopnosti učit se, mluvit a dorozumívat se, schopnosti navazovat 

vztahy, sebeobsluhy a podobně (2008: 46). 

U poškození (impairment) a omezení (disability) je jejich míra v rámci výše uvedené 

definice pozorovatelná, měřitelná a tedy objektivní. Popisují aktuální podmínky a výsledek 

ztráty funkčnosti, které sami o sobě nejsou stigmatizující. 

V současné době jsou v českém institucionálním prostředí nejčastěji užívanými 

pojmy postižení (či osoba s postižením) a handicap. Pojmem postižení se původně rozumí 

doslova postižení či zasažení nějaké části těla, jedná se tedy o fyziologický problém. 

Handicap neboli česky znevýhodnění v dnešním významu v rámci institucionálního 

prostředí znamená jisté, většinou nezaviněné znevýhodnění proti ostatním, které 

znemožňuje provádět některé činnosti stejně rychle a/-nebo efektivně jako ostatní. Zatímco 

porucha či funkční omezení je, dle Matouška (2008) a Novosada (2009), neovlivnitelné, 

handicap je možné ovlivňovat systémovými opatřeními (např. odstraňováním 

architektonických bariér), změnou postojů společnosti apod. V jeho pojetí tedy zdravotní 

postižení v podstatě implikuje handicap a zároveň se s ním také prolíná. 

Je tedy důležité pochopit rozdíl mezi postižením a handicapem: „WHO hovoří o tom, 

že jedinec s nějakou poruchou či nějakým postižením není automaticky handicapován – 

znevýhodněn, k znevýhodnění dochází až následně, jakmile má jedinec redukovaný přístup 

k životním příležitostem, nemůže uspokojovat své lidsky přirozené potřeby přiměřeným 

způsobem a k jeho seberealizaci, socializaci a pracovnímu i společenskému uplatnění 
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společnosti přistupuje pod optikou stigmatu akcentujícího odlišnost a „nedostatečnost“ 

jedince. (Novosad, 2009). Například žák trpící dyslexií bude pociťovat handicap při 

písemných testech, jeho porucha však nebude žádným handicapem při ústním zkoušení. 

Nemůžeme ale tvrdit, že handicap je přímým a nutným důsledkem postižení, jelikož se jedná 

o „sociokulturně ovlivnitelný důsledek přímo neovlivnitelného poškození nebo postižení.“ 

(Kolářová, 2012) a jeho míra je tedy závislá na společnosti jako takové. Největší překážkou 

v tom, aby se člověk plně zapojil do společenského života, nejsou podle Murphyho (2001) 

jeho tělesné vady, ale předivo mýtů, obav a nedorozumění, které s nimi společnost spojuje.  

Obor disability studies v souladu se svými hlavními myšlenkami nahlíží na postižení 

jako na kulturní a sociální konstrukt, který je součástí paradigmatu, jež ztotožňuje lidství 

s jasně danými významy jako je fyzická zdatnost, síla, mládí, nezranitelnost a v neposlední 

řadě také se zdravím. Všechny tyto významy lze vztáhnout ke schopnosti ovládnout a 

kontrolovat své tělo a mysl. Tito lidé společností oceňováni, zatímco ti, kteří nikoliv, jsou 

vnímáni jako „ti druzí“, kteří v ovládnutí svého těla selhávají a pro společnost jsou 

nepříjemnou připomínkou bolesti, omezení, závislosti, nevšemocnosti vědy a v neposlední 

řadě také možné vlastní smrti (Wendell, 1997).  

Velmi často ovšem dochází k záměně pojmů handicap a postižení: „Část laické i 

odborné veřejnosti používá slova handicap a postižení jako synonyma a domnívá se, že 

handicap je jen světáčtějším vyjádřením postižení (Novosad, 2009). Ani náš právní systém 

nemá jednotnou definici pro postižení či osoby s postižením a používá různá označení 

v závislosti na tom, o jakou právní oblast se konkrétně v onom daném případě jedná. 

Například Zaměstnanecký zákon (č. 435/2004) mluví o lidech s postižením jako o „osobách 

se změněnou pracovní schopností“, zákon o sociálním zabezpečení (č. 100/1988) jako o 

„invalidech“, což bylo roku 2004 změněno na „lidi se zdravotní nevýhodou“. Zákon o 

zdravotním pojištění (č. 48/100) je definuje jako „osoby závislé na péči druhé osoby“, zákon 

o důchodovém pojištění (č. 155/1995 novelizován 2010) jako „osoby pobírající invalidní 

důchod“. Školský zákon (č. 561/2004) mluví o dětech se speciálními potřebami atd.  

Oficiální definice jistě do určité míry odrážejí smýšlení společnosti (i když s určitým 

zpožděním), a jejich pozměňování je důsledkem proměn ve společnosti samotné, či snah o 

to, aby to k nim vedlo, což ovšem neodráží realitu jedinců s postižením a to, jak vnímají své 

označování.  
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Na přelomu 20. a 21. století je na základě výše uvedených důvodů ve veřejném 

diskurzu preferován termín osoba s postižením před dříve používaným slovním spojením 

postižený člověk. To platí obecně pro osoby s jakýmkoliv typem postižení. Stejně tak 

pojednává-li současná odborná literatura o osobách s postižením zraku, nepoužívá již spojení 

„zrakově postižený člověk“, ale častěji „člověk se zrakovým postižením“. Lépe je tak 

vystižena skutečnost, že se nejedná o kvalitativně jiný typ člověka, ale pouze o osobu s 

potřebami, které mohou být vzhledem k faktu postižení dosažitelné odlišným způsobem než 

u osob intaktních. Podstatný je důraz na jedinečnost lidské osobnosti, definování jejích 

potřeb, ale nikoliv způsob jejich naplňování. Osoby s postižením nejsou chápány jako 

pasivní objekty, na které je třeba působit, aby se začlenily do života společnosti (Titzl, 2000). 

Vyjádření osoba či jedinec s postižením dává v první řadě důraz na to, že se jedná o 

lidskou bytost, jejíž tělesné postižení pouze vyžaduje určitá specifika a modifikace úkonů, 

činností atp. Majoritní společnost často používá pouze označení „postižení“ přičemž 

„postižený je chápán především jako postižený. Jeho osobnost je jednoduše redukována na 

jeho handicap.“ (Vágnerová, 2001)  

Nicméně přestože je ve vědecké oblasti, a především pak ve speciální pedagogice, 

kladen velký důraz na terminologii, pro lidi s postižením je většinou důležitější „respektující 

přístup, nepředpojatost a slušné chování než to, zda jsou nazývání postiženými nebo lidmi s 

postižením.“ (Murphy, 2001)  

Ve výzkumu Machálkové, uvádí informátorka, která pracuje v oblasti poradenství 

pro osoby se zdravotním postižením a sama je postižená, že veškerá politická korektnost 

vůči osobám se zdravotním postižením je jen zábavou pro funkcionáře, ale v praxi jde o 

úplně něco jiného, a to se příliš neřeší. „Já se starám o to, aby nás společnost přijala, a je 

mi putna, jestli mě budou nazývat invalidním, zdravotně postiženým člověkem nebo člověkem 

se zdravotním postiženým. Podívejte se, mně tady často volají babičky, které se ptají, 

dovolala jsem se do poradny pro invalidy?... Tak já jim to vyvracet nebudu…. O to přeci 

nejde“ (Machálková, 2010). Uznává ale, že slova jako mrzák či ještě více pejorativní by se 

užívat neměla.  

„Je mi úplně jedno, jestli mi někdo říká handicapovaný, postižený nebo prostě slepý, 

hlavní je, že mě berou…“ (Karel, 24 let, 22.3.2016) …) „…ale když už se na to ptáš, úplně 

nejlepší označení pro mě konkrétně je Lenka nebo paní P. …“ (Lenka, 33 let, 22.3.2016). 
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Tento tzv. „people first“ jazyk, kdy se v první řadě mluví o osobě a až poté o postižení, není 

podle některých autorů (Sinecká, 2009) v české dominantní kultuře příliš běžný. Je běžné 

mluvit o postižených, handicapovaných, mít na dveřích nápis invalidé atp. Může se to zdát 

jako nepodstatný detail, ale neschopnost poradit si už jen s jazykovým označením těchto 

osob odkazuje na podobnou neschopnost vypořádat se s nimi i v běžném životě a při sociální 

interakci. Většina mých informátorů se shodla na tom, že je pro ně nejpříjemnější, když je 

lidé definují a jednají s nimi podle jejich osobnosti, koníčků, schopností, podle toho, co 

dokázali… a ne jak mi řekl 20letý překladatel Daniel „prostě jako s mrzákem bez osobnosti“ 

(Daniel, 12.4.2016).  

Ve svém výzkumu pracuji s lidmi se zrakovým postižením, kteří se v různých 

situacích různou měrou stávají nezpůsobilými ve smyslu anglického slova disability „… 

tam, kde je vtělená jinakost zasazována do kontextu biopolitické normalizace a disciplinace 

moderny, tj. do normativních struktur postižení. (Ne)způsobilost je jinými slovy diferenční 

kategorie, která popisuje specifické strukturální, významové a afektivní vazby, jež jinakost 

vepsanou do těl a myslí specifickým způsobem interpretují, ošetřují, pokoušejí se léčit a 

normalizovat či alespoň rehabilitovat“ (Kolářová, 2012: 52). „Ne – způsobilým není člověk 

sám o sobě, ale je to něco, čím se stává“ (Moser, 2005:668). Ne-způsobilost tedy není jasně 

danou vlastností člověka vyznačujícího se tělesnou či kognitivní jinakostí, ani medicínskou 

diagnózou či zařazením do příslušného stupně závislosti. Řád ne-způsobilosti je 

hierarchizovanou sítí (mocenských) vztahů, zasahující „všechny aspekty kultury – instituce, 

které ji strukturují, společenské identity, kulturní zvyklosti, politická stanoviska, historická 

společenství a společnou lidskou zkušenost tělesnosti“ (Garland-Thomson, 2012 in 

Hradcová, 2015). 

1.4.  Zdraví jako norma, zdraví jako lidství 

„Norma“ původně v latině znamená čtverec či tesařův úhelník a až do počátku 19. 

století znamenalo slovo normal v angličtině stát v pravém úhlu k podložce. Koncept normy 

tak, jak jej známe dnes, vznikl v průběhu 19. století spolu s rozvojem statistiky a na lidské 

tělo se pak přenesl s rozvojem lékařství (Davis, 2012 in Kolářová, 2012).  

Podle Kolářové (2012) se zdraví, zdatnost či způsobilost staly nezpochybňovaným 

předpokladem pro naplněný život jedince. Tyto kategorie se ustavovaly jakožto „norma“ 

prostřednictvím tělesných a intelektuálních dispozic (Kolářová, 2012: 17). Diskurz a 

vnímání zdraví se liší v závislosti na společnosti. Velký vliv na tyto změny má formování 
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režimu biomoci (Foucault, 1999). Dnešní západní společnost je podle některých autorů 

přímo posedlá zdravím (Parusníková, 2000) a rozvinul se v ní tzv. healthismus, který 

považuje zdraví za „normu“ a jakákoli odchylka znamená nesplnění této normy a tím i 

společenského očekávání. „Idea zdraví se stala imperativem moderní společnosti, ve které 

je zakotvena jako součást projektu racionálního zdokonalování člověka.“ (Šlesingerová, 

2003: 122)  

Zdraví v posledních desetiletích nabývá nového významu, stává se přímo morální 

povinností každého jednotlivého civilizovaného jedince. Tento kult zdraví artikuluje, řečeno 

s Foucaultem „imperativ zdraví: současně povinnost každého a cíl pro všechny“ (1980:170). 

Tento fakt, že je pro nás zdraví cílem a normou ovšem neznamená, že západní společnost je 

stoprocentně zdravá a v tomto směru disciplinovaná. Pokud si ale jedinec osvojí nějaký 

nezdravý návyk, většinou neumí necítit vinu a touhu skrýt tyto zvyky před zraky ostatních a 

vyhnout se tak jejich nesouhlasu, který nám přisuzuje stigma abnormality a imorality 

(Parusníková, 1998). Podle Parusníkové má moderní disciplinární moc zaměřená na lidské 

tělo za cíl normalizovat je, tj. vytvarovat je do podoby odpovídající historicky vytvořeným 

měřítkům normality. Jedinec, a tedy i tělo musí být poslušné, aby mohlo být podrobováno, 

využíváno, měněno a také vylepšováno… (Foucault, 1999), tedy manipulováno do 

užitečných rolí jako je zdravý, rozumný, bezpečný, výkonný a předvídatelný jedinec 

(Dreyfus, Rabinow, 1989). Tuto moc nad tělem nazývá Foucault biomocí, která slouží mimo 

jiné také k disciplinaci individuálního i sociálního těla a jejím konečným cílem je kultivace 

života. Více k biomoci je pak v kapitole 1.6.  

Koncem 19. století se nemoc stala odchylkou od standardu a normy, což 

legitimizovalo klinický zásah. Klinické postupy se postupně rozšířily do celé společnosti až 

do té míry, že se společnost stala jakousi „klinikou“ a všichni občané se stali pacienty, kteří 

jsou kontrolováni a regulováni tak, aby se pohybovali v „normálních“ hodnotách (Illich, 

2012: 112).  

V soudobé společnosti je kladen velký důraz na fyzickou krásu a výkonnost, což pro lidi s 

postižením znamená nezanedbatelnou překážku k úplné a bezbariérové společenské 

akceptaci. Orgány a tělo jsou nástroje, prostřednictvím nichž se potýkáme s realitou a 

vytváříme ji (Novosad, 2011; Hogenová, 2002). Pokud je naše tělo nějakým způsobem 

omezené, pokud například neslyšíme či nevidíme, naše realita je určitým způsobem 

pozměněna. Zároveň může být pozměněno také to, jak nás vnímá okolí. Osoby s různými 
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typy postižení se poměrně často potýkají s tím, že jejich okolí, ať už vědomě či nevědomě 

zpochybňuje jejich plné lidství.  

 

Díla lidové slovesnosti jsou ukázkou toho, jak je postižený často vnímán majoritní 

společností. Člověk, který nevidí, bývá často představován jako „starší, nahrbeně tápající 

zanedbaný člověk s jednou ponožkou červenou a druhou zelenou, který je eventuálně veden 

psem. Takováto osoba představuje jakousi zvláštní tajuplnou bytost, v podstatě z jiného 

světa“ (Wiener, Rucká, 2006: 18). Samozřejmě tím není myšleno, že by si dnešní společnost 

takto doslova představovala nevidomé jedince, spíše jde o to, že jsou vnímáni jako neúplní 

lidé. To, že jsou postižení často vnímáni jako bytosti z jiného světa anebo, jak se vcelku 

trefně vyjádřil jeden z účastníků mého výzkumu, jako „tak nějak jinak, nebo spíš míň lidi“ 

(Štěpán, 33 let, 12.3.2016) se opakovaně potvrzovalo také v mém výzkumu.  

Mýty jsou součástí lidstva už od nepaměti a postižení jsou často jejich součástí, Titzl 

ve své knize Postižený člověk ve společnosti (2000) ukazuje mnoho příkladů, popisuje 

například mýty, ve kterých nedokonalí čili postižení lidé vznikali ze zvrácených choutek 

božstva, či přesvědčení, že postižený člověk nemá duši, a proto nic necítí.  

To, co je v dané době a historickém kontextu považováno za normální či abnormální 

je, jak ukazují badatelé disability studies, vždy výsledkem složitého vyjednávání a vztahuje 

se přímo k mocenskému uspořádání dané společnosti (Herza, 2014). V rámci teorií disability 

studies se předpokládá, že to, co je považováno za tělesnou jinakost není nějakou objektivně 

danou, biologicky definovanou „daností“, ale naopak se jedná o společenský konstrukt, který 

vzniká v konkrétních společenských souvislostech, podléhá historické změně a je zapojen 

do mocenských her, utvářejících vztahy mezi různými jedinci a společenskými skupinami 

(Snyder, Mitchell, 2006; Kolářová, Storchová, 2011).  

Kontakt s postiženými lidmi, jejichž těla nejsou dokonalá a předvídatelná, znamená 

konfrontaci s jinakostí a nutnost se s ní nějak vypořádat. Ta sice i dnes skutečně z jedné 

strany přitahuje pozornost či přímo způsobuje fascinaci (Vágnerová, 2004; Kolářová, 2012), 

z druhé strany ale vytváří jakýsi odstup či přímo odpor a odmítání. Zčásti jde přitom o reakci 

na „nové“ a neznámé, a tedy na to, co nezapadá do systému dosud běžných individuálních 

zkušeností s ne-postiženými těly, zčásti jde o (zpravidla nevědomou) obrannou psychickou 

reakci na setkání s vlastní zranitelností a strach z toho, že by stejné postižení mohlo potkat 

každého z nás, a tedy udržení si moci nad vlastním životem (Murphy, 2011). 
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1.4.1.  Rozlišení zrakových poruch 

Zrak je pro člověka základním smyslovým orgánem a zároveň také zdrojem 

informací, jelikož skrze něj vnímáme asi 70 až 80 procent všech vjemů z okolního prostředí 

2. Jeho poškození anebo úplná ztráta potom vede k nedostatečnému příjmu informací, což 

negativně ovlivňuje zejména prostorovou orientaci a samostatný pohyb, kognitivní oblast a 

mimo jiné také vytváření sociálních vztahů jedince. Jako zrakové postižení jsou většinou 

definovány nedostatky zrakové percepce různého původu i rozsahu, které není možné 

napravit běžnou zrakovou korekcí – nepatří sem tedy lidé s dioptrickými brýlemi. 

Hamadová, Květoňová a Nováková (2007) definují osoby se zrakovým postižením pomocí 

tří hledisek – medicínského, psychologického a edukačního. Medicínské hledisko považuje 

za osobu se zrakovým postižením tu, u které postižení trvá i po ukončení medicínské léčby 

a/-nebo zajištění korekce pomocí brýlí. Edukační hledisko za zrakově postižené dítě (či 

dospělého jedince) považuje to, které i po optimální brýlové korekci podává ve škole špatné 

výkony.    

V literatuře (Jeřábek, 1985) se zpravidla uvádí následující rozdělení zrakové 

činnosti:  

- Rozeznávání, které lze dále dělit na schopnost rozlišení kvality a kvantity 

světla, rozlišení tvaru objektů a jejich prostorových vztahů 

- Uvědomování si viděného a reakce na viděné 

Vyšetřování zraku se pak zaměřuje na důkladné zjištění stavu jednotlivých složek 

zraku, které všechny hrají důležitou roli pro celek zrakového vnímání. Jedná se o zrakovou 

ostrost, zorné pole, barvocit, adaptaci na tmu, hloubkové vidění a okulomotoriku (Jeřábek, 

1985).  

Jedinec se zrakovým postižením může mít postiženou kteroukoli složku zraku, 

případně více z nich formou kombinace. Zrakové vady je možné rozdělovat podle mnoha 

různých hledisek, většinou jde o dělení podle poškození konkrétní zrakové funkce. Navzdory 

přesně definovaným zrakovým funkcím a možnostem jejich dílčího vyšetření je typické, že 

běžná populace mnohdy nevnímá a nehodnotí úroveň zachovaných funkcí vidění nebo 

stupeň jejich ztráty, ale zaměřuje se na omezení a z něj plynoucí důsledky v praktickém 

                                                           
2 www.tyflokabinet-cb.cz naposledy navštíveno 9.11.2016  

http://www.tyflokabinet-cb.cz/
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životě. (Jeřábek, 1985; Jeppson – Grassman, 1987). Pro osoby se zrakovým postižením je 

většinou nejdůležitější konkrétní forma jejich omezení v každodenním životě, ať už se jedná 

o rozeznávání tvarů, předmětů či osob, možnost vykonávání každodenních úkonů, péče o 

sebe, schopnost pracovat, orientace v cizím prostředí atp. (Grubrová, 2012).  

Pro posouzení dopadu jednotlivých zrakových vad na život jedince (a případných 

nároků na pomůcky a finanční podporu) v rámci legislativy je třeba zkoumat a vyhodnotit 

stupeň zachování jednotlivých zrakových funkcí.3 Konkrétní přístup k osobám se zrakovým 

postižením a jejich nároky v sociální oblasti si stanovuje každý stát sám (Kuchyňka, 2007). 

V České republice se většinou v zákonech týkajících se osob se zrakovým postižením 

setkáváme s následující klasifikací a termíny: 

- Slabozrakost, která je definována jako ireverzibilní pokles zrakové ostrosti. 

Většinou je uváděn pokles zrakové ostrosti na lepším oku na hodnoty 6/18 až 3/60 

včetně. Vzhledem k relativně velkému rozmezí se rozlišují ještě tři stupně závažnosti 

slabozrakosti. O těžké slabozrakosti se mluví v případě, že visus na lepším oku je i za 

předpokladu dioptrické korekce nižší než 6/18. U lehké a střední slabozrakosti lze 

většinu běžných činností provádět se správnou dioptrickou korekcí bez větších omezení.  

- Nevidomost, která je definována jako ireverzibilní pokles centrální zrakové 

ostrosti pod hodnotu 3/60 až po zachování světlocitu. Pokud není ani zachován světlocit 

a jde tedy o úplnou ztrátu zraku, pak hovoříme o amauróze a jedná se o jev velmi vzácný. 

Většinou se u jedinců setkáváme v nějaké míře se zbytky zraku, které umožňují 

rozeznávání světla, lokaci zdroje světla, schopnost zpozorovat velký předmět v blízkosti, 

rozpoznávání tvarů atp. Ani u nevidomosti nepanuje definiční shoda, a tak se můžeme 

setkat s různými termíny, většinou se ale jedná o následující rozdělení: 

o Praktická slepota – u praktické slepoty se visus pohybuje pod 

hodnotou 3/60, případně se jedná o redukci zorného pole pod 10 % normálu. 

V definici praktické slepoty hraje velkou roli míra zachování zrakové ostrosti a 

zorného pole, především ale z hlediska jejich vlivu na omezení v každodenním 

                                                           
3 Pro tento účel WHO určila doporučená kritéria, která si pak jednotlivé státy dále rozpracovávají pro účely svých 

legislativ a předpisů.  Těmito kritérii jsou nejlepší zraková ostrost na lepším oku a rozsah zorného pole. Klasifikace WHO 
pro rozlišení zachované zrakové ostrosti je následující:  
1/ normální zrak – visus 3do hodnoty 6/18 
2/ zrakové postižení – visus v rozmezí 6/18–6/60 
3/ vážné zrakové postižení – visus 6/60–3/60 
4/ slepota – visus nižší než 3/60  
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životě. Osobě postižené praktickou slepotou brání vada v běžné orientaci v prostoru 

a znesnadňuje provádění běžných úkonů. 

 

o Skutečná slepota – pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60 při 

zachovaném světlocitu, případně zachovaném zorném poli v rozsahu 5 stupňů a méně 

 

o Totální slepota – může se jednat o výše zmiňovanou amaurózu bez 

jakýchkoli zachovaných zrakových funkcí nebo o zachování světlocitu, ovšem 

s chybnou projekcí světelného zdroje (Květoňová – Švecová, 2000).  

 

Osoba s totální slepotou nedokáže rozlišovat světlo a tmu, případně jí takovéto 

rozlišování činí neúměrně velké obtíže, zároveň nerozezná ani obrys velkých předmětů 

z bezprostřední blízkosti. Na rozdíl od předcházejících typů slepoty nelze nikterak spoléhat 

na zbytky schopností zraku, nějak je rozvíjet či používat pro orientaci v prostoru nebo 

každodenní činnosti.  

 

Dále je v legislativních klasifikacích pro účely sociální práce také možné setkat se 

s označením sociální slepota, která je definována poklesem zrakové ostrosti v rozmezí visu 

6/60–3/60, to znamená částečně v pásmu těžké slabozrakosti a nevidomosti. Jak už je patrné 

z názvu, dopady takovéto vady spočívají především v míře závislosti takovéto osoby na 

okolí a z toho plynoucí nutnost pomoci od jiných osob i při obstarávání každodenních 

činností. Míra její samostatnosti je pak dále determinována také věkem osoby se zrakovým 

postižením, jejím celkovým duševním i somatickým stavem a schopností adaptace na 

zhoršené životní podmínky.  (Kvapilíková, 1999).  

Dalším důležitým hlediskem pro hodnocení vad zraku je vývojové či životní období, 

v němž k poškození zraku došlo. Rozlišují se tedy vady vrozené (prenatální, perinatální a 

postnatální) a získané. Podstatnou roli u velké řady poruch zraku hraje dědičnost. Za 

nejkritičtější dobu pro vznik zrakových vad je považován 10. týden vývoje zárodku, protože 

se v tomto týdnu oddělují buňky pro stavbu oční tkáně. Matka nemusí zaznamenat žádné 

příznaky onemocnění, ale přesto může vlivem viru anebo působení toxických látek dojít 

k ireversibilním anomáliím na zrakovém aparátu (Grubrová, 2012).  

Výskyt zrakových vad je rozdílný také podle geografického, sociálního a 

historického hlediska. Nejvíce osob se zrakovým postižením (kolem 8-9%) v dnešní době 

žije v zemích třetího světa, kde nejsou příliš rozvinuté možnosti léčby onemocnění, která 
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mohou vést až ke slepotě a ve vyspělejších zemích jsou s úspěchy léčena (např. katarakta 

čili šedý zákal). Počet osob s těžkým zrakovým handicapem v České republice je běžně 

stanovován odhadem vycházejícím z procentuálního výskytu vad v populaci uváděných v 

zahraniční literatuře. Těžké postižení zraku se týká 0, 6 až 1, 5 % populace ve světovém 

měřítku; z toho pak vyplývá, že na území České republiky připadá zhruba 60 000 –100 000 

osob s tímto stupněm vady, což odpovídá procentuálnímu rozložení v české populaci 0,8 – 

1 %. Počet nevidomých osob v České republice je asi 0, 4 % z celkové populace. (Kocur, 

2002 in Vágnerová, 2004). Počet nevidomých žijících na území naší republiky se pak 

pohybuje okolo 8 000 – 12 000 osob.4 

1.5. Stigmatizace osob se zrakovým postižením  

Stigma původně označovalo znak, jenž byl vyřezán nebo vypálen do kůže otroka či 

vězně, aby byla na první pohled jasně patrná špatnost těchto lidí a bylo tedy možné se jim 

vyhnout (Goffmann, 2003). V dnešní době se používá přenesený význam tohoto slova a 

existuje celá řada jeho definic. Dle Stafforda a Scotta (1986) jde o charakteristiku osoby, 

která je v rozporu s normou, a tedy i sdíleným přesvědčením, že by se měl člověk v určitou 

dobu chovat určitým jasně daným způsobem. Giddens pak chápe stigma jako „…vztah 

znehodnocení, ve kterém je jednotlivec diskvalifikován z plného sociálního přijetí“ 

(Giddens, 2006: 269). Link a Phelan (2001) vnímají stigma jako současný výskyt jevů jako 

labelling (čili nálepkování), přisuzování stereotypů, oddělení či vyčleňování, diskriminace a 

snížení společenského statusu.  

V teorii nálepkování jsou nálepky rozdávány skupinami nebo jednotlivci, kteří mají 

ve společnosti moc. Nálepku dostávají ti, co normu porušují, ale i ti, co žádnou normu 

neporušují. Stačí pouhá mylná domněnka o nich založená na předsudcích (etnických, 

rasistických, sociálních, profesních či jiných) (Urban, Dubský, 2008). Etiketa se pak stává 

sociálním statusem, který může přehlušit všechny ostatní charakteristiky jedincovy 

osobnosti i jeho sociálních vazeb (Munková, 2004). Podstatou labellingu je tedy samotné 

označení onoho chování jako nevhodného či neodpovídajícího normě bez ohledu na to, zda 

došlo reálně k jejímu narušení. Jedinec po čase přijímá charakteristiky, které mu jsou 

přisuzovány za své, a tak si vytváří negativní obraz sám o sobě, zvláště v důsledku 

opakovaného negativního označování své osoby hlavně ze strany důležitých a blízkých osob. 

                                                           
4 www.sons.cz naposledy navštíveno 8.11.2016  

http://www.sons.cz/
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Podle Vladimíra Labátha (2001) se tak identifikace s přisuzovanou sociální rolí uskutečňuje 

v uzavřeném kruhu. Teorie labellingu se zabývá osobností aktéra a jeho sociální participací. 

Na jedné straně je dynamický jedinec s možností volby, na straně druhé je ale otázka, jak 

dlouho může aktér odolávat nálepkování a vysvětlovat a ospravedlňovat své chování či 

postižení. Mnohem jednodušší je jeho přechod do skupiny lidí, kteří jsou označováni 

podobně. Munková dále uvádí, že labelling je úzce spjat se sociální stigmatizací, především 

negativním hodnocením člověka, většinou generalizované na celou osobnost (Munková, 

2004). Aby byl určitý znak jako například zrakové postižení vnímán jako stigma, musí být 

v rozporu s určitými představami o normalitě vytvořenými společností. Link a Phellan 

(2001) tady tak upozorňují na to, že ačkoli jsou lidé v nespočetném množství charakteristik 

rozdílní, některým rozdílům a řekněme odchylkám je věnována daleko větší pozornost než 

jiným.  

Goffmann (2003) pak uvádí, že společnost ustavuje prostředky kategorizace osob a 

jejich komplementární atributy, jež jsou v souvislosti s příslušníky těchto kategorií vnímány 

jako běžné a přirozené. Pokud u osoby shledáme nějaký nežádoucí atribut, naše mysl jí 

redukuje z osoby celistvé a obyčejné na osobu, jež je nějakým způsobem poskvrněna a jejíž 

hodnota klesla. Takový atribut je pak stigmatem. Dodejme ale, že nejde o skutečně 

nežádoucí atribut, ale pouze o to, že se neslučuje s našim stereotypním vnímáním normy a 

očekáváním ohledně toho, kým by měla daná osoba být. Atribut, který stigmatizuje jeden 

typ nositele, může docela dobře stvrzovat obvyklost a „normalitu“ jiného, sám o sobě není 

pozitivním, ani negativním.  

Podle Goffmanna pak existují tři typy stigmatu: tělesné (jako například zmrzačená 

končetina či slepota), charakterové (slabá vůle, zhoubné návyky) a kmenové stigma (jako 

rasa, národ či náboženství), které se přenáší i na další členy rodiny. Jakákoli odchylka od 

obecně přijímané normy tedy pravděpodobně zapříčiní nějaké stigma (2003). Neslyšícím 

stejně jako nevidomým jsou často připisovány všechny tři kategorie stigmat – jsou 

považování za nedokonalé z tělesného či fyzického hlediska, což je běžně chápáno jako 

příčina negativních charakterových znaků jako je třeba závislost na ostatních či impulzivní 

jednání (tamtéž). Podle Lane slyšící rovněž mohou vnímat neslyšící jako jedince, držící 

spolu v uzavřených skupinách, ba dokonce jako jakýsi nežádoucí oddělený svět (2013), tato 

úvaha by se dala aplikovat také na nevidící osoby či osoby se zrakovým postižením.  



21 
 

V průběhu mého terénního zkoumání se opakovaně ukázalo, že se v běžném životě 

často stává, že je osobnost dané osoby s postižením jeho okolím jednoduše redukována na 

jeho handicap. Každý člověk s postižením „je společností a svým okolím přímo vtlačován 

do jakési společenské role postiženého“ (Vágnerová, 2001), přičemž náplň výkonu této role 

je minimální, neočekává se, že postižený bude pracovat, příliš se objevovat mezi lidmi, nebo 

třeba vést sexuální život.  

Jak tyto sociální role a očekávání s nimi spojená vznikají? Sociální rolí se rozumí 

soubor normativně vymezeného, očekávaného i přímo vyžadovaného chování a jednání 

jedince nacházejícího se v určité sociální situaci. Výkon každé sociální role podléhá 

určitému stupni sociální kontroly, a tedy i sankcím, pokud se chování odchýlí od toho, co se 

od něj očekává, co by se tedy mělo. Ačkoli je náplň dané role předepsaná, očekávané chování 

se může a často se také liší od aktuálního reálného chování a jednání (Murphy, 2001).  

Existuje několik typů rolí – sociální role jsou v podstatě v každé části našeho života, 

máme role v rodině (dcera, matka, babička a teta zároveň), v zaměstnání, mezi přáteli, 

známými atp., některé role jsou krátkodobé (jako např. návštěvník obchodu či nemocný), 

jiné pak dlouhodobé (otec, matka a také postižený), společností je pak očekáváno, že se jim 

přizpůsobíme. Dle Goffmanna se zdá obecně platným jevem, že příslušníci určité sociální 

kategorie vyjadřují silnou podporu hodnotovému měřítku, jež se podle jejich mínění i mínění 

druhých nevztahuje přímo na ně (2003). Plnění role postiženého je pak často očekáváno 

„zdravou“ majoritou. Některé sociální role pak zdánlivě mají větší platnost, či jsou 

výraznější než jiné, často i v rozporu s tím, jak by chtěl být sám jedinec vnímán. 

K takovýmto rolím patří právě postižení – sami by se rádi definovali spíše rolemi 

souvisejícími se zaměstnáním anebo třeba rodinným statusem, ale pro společnost se hlavní 

sociální rolí u těchto jedinců stává právě role postiženého. Handicapovaným tedy často není 

„umožněno“, aby se identifikovali primárně s jinými rolemi než s rolí postiženého.  

Od osoby s postižením je tedy očekáváno, že bude vystupovat a chovat se jako 

postižená, že tuto roli a úlohu přijme a my jí podle Lane (2013) na oplátku nezařadíme mezi 

„ty špatné“ stigmatizované (jako jsou prostitutky či narkomani), ale spíše mezi nemocné, 

kteří dle nás mají nárok na soucit a pomoc.  I stigmatizace má tedy určitou hierarchii, jedná 

se o spektrum, kdy na jedné straně rozlišujeme stigmatizované, kteří si zaslouží náš soucit a 

pomoc a na druhé straně ty, jimž společnost nemusí pomáhat.  Ale je tomu skutečně tak? 

V průběhu let, kdy se Harlan Lane věnoval svému výzkumu neslyšících osob, se ukázalo a 
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opakovaně potvrzovalo, stejně jako v mém výzkumu s osobami se zrakovým postižením, že 

tyto osoby zpravidla nejsou samotáři, infantilní, nekomunikativní jedinci závislí na naší 

pomoci a vyžadující soucit, tedy nic z toho, co si o nich představujeme. 

1.6.  Moc, bezmoc a empowerment 

Existuje celá řada definic moci, myslím ale, že pro účely této práce není nutné jich 

představit co nejvíce, záměrem je porozumět mocenským vztahům a jejich tvorbě a 

fungování při kontaktu osob se zrakovým postižením a jejich okolím. Pohled na moc jako 

soubor vztahů kromě jiných popisují dva hlavní autoři, a sice Bourdieu a Foucault.  

 

Prvním důležitým autorem, jehož výklad moci bude pro tuto práci důležitý, je Pierre 

Bourdieu. Symbolickou moc Bourdieu definuje jako sílu schopnou udržovat nebo měnit 

objektivní principy sociálního světa, a zároveň sílu schopnou aktuální klasifikace dle 

sociální pozice jednotlivce (1986). Pro lepší pochopení tohoto pojmu je důležité vysvětlit si 

Bourdieho další pojmy, a sice pojmy kapitál, habitus a sociální pole.  

Bourdieu vnímá společnost jako systém vztahů a za objektivní v sociální realitě podle 

něj tedy platí pouze vztahy, a ne jejich obsahy (1998), jelikož pravda o konkrétní interakci 

není v interakci samotné, tak jak se navenek jeví, obsažena. Viditelné (tedy interakce) 

skrývají neviditelné (struktury), kterými jsou ty interakce determinovány (1986).  

Společnost je dle tohoto autora prostorem pro neustálé symbolické boje o výhodnou 

pozici v sociálním prostoru. Sociální svět se skládá s různých sociálních polí (například pole 

akademické, umělecké atp.), která jsou na sobě relativně nezávislá. Sociální pole je pak 

systémem vztahů a mocenských bojů, které probíhají s cílem změnit či naopak udržet 

struktury pole. Činitelé v poli jsou rozděleni na dvou úrovních. Na první úrovni, dle 

celkového množství kapitálu, který vlastní a na druhé úrovni pak podle jeho struktury, tedy 

podle relativní váhy různých druhů kapitálu v čase (1986). Distribuce všech druhů kapitálů 

(ekonomického, sociálního, kulturního a symbolického) a jejich rozvrstvení je pak odrazem 

sociálních vztahů a struktur společnosti. Wacquant (2004) navrhuje pro určitá pole přidat 

také kapitál fyzický či tělesný. Kapitál je tedy vším, co mají jednotliví činitelé v daném poli 

rozdílné. Symbolický kapitál je pak odrazem společenského uznání, postavení a potažmo 

také moci jedince v rámci symbolického pole a má sílu posilovat účinnost ostatních typů 

kapitálu.  

Posledním důležitým konceptem v Bourdieho vnímání moci je pak pojem habitus. 

Habitem Bourdieu myslí systém individuálních dispozic k myšlení a jednání, které jsou 
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nevědomé a jsou ovlivněny dlouhodobým působením sociálních struktur na jedince. 

Objektivní sociální struktury a potažmo sociální pozice tedy přímo utvářejí jedincovo 

vnímání a jednání. Každý jedinec v sociálním poli jej ale svým chováním zároveň 

strukturuje (1986).  

 

Dalším důležitým autorem, jehož vnímání moci budu ve své práci používat, je Michel 

Foucault. „Moc je třeba zkoumat jako něco, co neustále koluje, (…) co nikdy není 

lokalizováno tady nebo tam, co nikdy není v ničích rukou, vlastněno jako zboží či kus 

majetku“ (Foucault, 1980: 98), je to způsob jednání, jímž jedni působí na druhé.  

Foucault se nezaměřuje na definici moci jako takové, ale zkoumá to, jak je moc 

uplatňována a reprodukována, a to je dle něj nejlépe vidět a zkoumat na fungování institucí 

(1980). Vidí moc jako vztahový fenomén, jako jednání, které působí na jednání jiných, 

konkrétně se pak zaměřuje na oblast mikrofyziky moci, která těsně souvisí s každým 

jedincem, jeho tělesností a také věděním. Mikrofyzika moci se zaměřuje na uplatňování 

moci na všechny jedince v každém sebemenším okamžiku života. V této práci uvidíme její 

uplatňování například v institucích jako jsou školy, sportovní kluby či také například v 

zaměstnání. Důležitým Foucaultovým pojmem souvisejícím se životy zrakově postižených, 

zkoumaných v této práci, je pak biomoc, sloužící ke kultivaci života skrze disciplinaci těl a 

dohled nad jedinci.  Disciplinace slouží k tomu, aby se jedinci učili a dále reprodukovali 

určité vzorce jednání, odpovídající určité normě.  

Tato moc je uplatňována na mikro úrovni (anatomopolitika), kde „se při svém 

formování soustřeďuje na tělo jako stroj: na jeho výcvik, zvyšování jeho schopností, na 

souběžný růst jeho užitečnosti a poslušnosti, na jeho integraci do systémů administrativní a 

ekonomické kontroly“ (1999:162). A také na makro úrovni (biopolitika), kdy již cílem není 

jedinec, ale populace. Biopolitika je úzce spojena se statistickými metodami (sčítání lidu, 

porodnost, úmrtnost atp.). Aby se totiž populace mohla zkoumat a směrovat je nutné jí znát. 

Dle statistických dat se pak vytváří určitá norma a jedinci jsou dle ní posuzováni. Biomoc 

jedince klasifikuje a hierarchizuje, funguje tedy normalizačně. Cílem normalizační moci je 

zajistit a upevnit sociální tělo či sociální útvar a zajistit jeho ochranu proti „nenormálním“ 

jedincům (Foucault, 1999). 

Biomoc člověka kategorizuje a vyvíjí na něj tlak, aby se stal ovladatelnějším a tím 

také předvídatelnějším a výkonnějším. Na těla individuí jsou uplatňovány různé technologie, 

jejichž hlavním cílem je přivést jedince k přijetí obecně rozšířených myšlenek, které jsou ve 
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shodě s imperativy společnosti (Foucault, 2003). Tělo jedince tak má tyto myšlenky přijmout 

za své a dále je reprodukovat.  

Tato moc pak zavádí „regulační aktivity do všech úrovní společenského života, od 

rodiny, sdělovacích prostředků a škol až k byrokratickým institucím jako parlament, 

legislativa či policie“ (Lupton, 1997: 9). 

Hlavním cílem biomoci je péče o prosperitu obyvatelstva, jejich výkonnost a kvalitu 

tělesných sil a tím jejich co nejdelší využitelnost pro ekonomiku. Největším nebezpečím je 

tedy nemoc, která „se vloudí do života, trvale ho hryže, umenšuje a zeslabuje“ (2005:219). 

Do zavedené normy zdraví, funkčnosti a výkonnosti jedinci se zrakovým postižením ale 

nezapadají a jejich stav většinou není možné změnit (tedy vyléčit), proto je pro majoritu 

žádoucí udržovat je mimo „normální společnost“.  

Bez ohledu na to, zda je důraz kladen na samotné tělo nebo společensko-politický 

kontext, existuje široká shoda na tom, že tzv. postižení je konstruovaná kategorie, která 

nabývá významu prostřednictvím komplexního souboru kulturních, politických a jiných 

kritérií, jež „postižené“ osoby definují jako v určitém ohledu nadbytečné či nezapadající 

(Mitchell, Snyder, 1997). Jinakost „postižení“ tedy narušuje představu „normálního“ 

společenského těla a lze jí zkrotit jedině přísným zavedením normativních kategorií, jež tyto 

odlišné, z normy vyčnívající skupiny vyčlení a udrží mimo (Shildrick, 2011). V opačném 

případě totiž postižená těla hrozí narušením integrity vlastního já skrze úzkost, kterou 

vyvolávají ve „zdravých“ jedincích. Normativní očekávání společnosti jsou v každém 

jedinci dle Shildrick natolik zakořeněná, že vtělená odlišnost v nás vyvolává tento velmi 

nepříjemný pocit, jelikož jak uvádí Stiker (1999:40): „odchylka v řádu těla je zároveň 

odchylkou ve společenském řádu“.  

Konkrétní disciplinační a normalizační strategie uplatňování biomoci jsou pak vidět 

na analýze situací a rozhovorů z průběhu výzkumu.  

 

Empowerment 

 

Výraz empowerment, znamenající v překladu zapojení, posílení či zmocnění, se 

objevuje v celé řadě odborných disciplín. Bláha a Šemberová uvádí, že jde hlavně o to 

pomáhat lidem získat dovednosti a informace potřebné pro jejich vlastní informovanou 

volbu a ujištění se, že mají dostatek autority dělat taková rozhodnutí, která na ně budou mít 

vliv (2004).  
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Chamberlin (1997) vnímá empowerment jako proces rozvoje osobnosti jedince a 

uvádí, že souvisí s vědomím možnosti výběru a rozhodování se, přístupem ke zdrojům, 

kritickým myšlením a asertivitou, Sillery (1993) pak ještě dodává další důležité body. 

Především zdůrazňuje poskytování zodpovědnosti za vlastní život do co největší míry, pocit 

vlastní důležitosti a hodnoty, samostatnost a odvaha říct si a zařídit, co člověk opravdu 

potřebuje a chce. West a Parent (1994) a Harp (1994) vnímají empowerment v kontextu 

moci a uvádí, že jde o její převádění ze strany majority do rukou postiženého jedince, a 

z toho plynoucí zisk kontroly nad vlastním životem a vše s tím spojené. Úroveň této kontroly 

a podmínky, které ovlivňují jejich život, by pak měly být stejné jako u většinové společnosti.  

2. METODOLOGICKÁ ČÁST 
 

2.1.  Vstup do terénu 

Etnografii nelze dle Abu Ghoshe a Stöckelové (2013) vnímat jen jako metodu, 

etnografové totiž nemohou v terénu postupovat podle předem jasně daného scénáře 

metodologie, kterým by pak své jednání mohli jednoduše legitimizovat. Tvoření etnografie 

je kreativním procesem, který je podle Malkki charakterizován kromě intelektuální 

otevřenosti hlavně principiálním důrazem na porozumění mnohoznačnostem, nikoli 

potvrzení či vyvrácení jednoznačně formulovaných hypotéz (1997). Při vytváření etnografie 

se mluví o nutnosti jakési intuice, talentu a rozvíjení etnografického habitu,“… který nám 

díky specifické tělesně, rozumově i emocionálně vytvářené citlivosti pomáhá při navigaci 

terénem“ (Abu Ghosh, Stöckelová, 2013).  

Obecně lze říci, že každý etnografický text chce proniknout do daného specifického 

terénu, porozumět tomu, kdo se v něm pohybuje a vztahům mezi jednotlivými aktéry. 

V mém výzkumu se snažím o nahlédnutí do života nevidomých osob a osob s různými typy 

zrakového postižení, pochopení jejich interakcí s vidící většinovou populací především 

v rámci každodenní komunikace, a především pak o pochopení toho, jak jsou vyjednávány 

mocenské vztahy, či mocenská hierarchie mezi vidícími a osobami se zrakovým postižením. 

Hlavní je snaha vidět tyto skutečnosti z pohledu aktérů mého výzkumu.  

Nejprve jsem si před samotným započetím výzkumu zjišťovala, zda bude vůbec 

možné výzkum provést, tedy zda budou jedinci ochotní se mnou mluvit otevřeně, zda jich 

bude možné oslovit dostatečné množství a také, a to hlavně, jestli na mě ve svých často dosti 
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nabitých programech budou mít vůbec čas. Šlo mi o to, získat možnost účastnit se všech 

aktivit, včetně rodinných či pracovních. V průběhu tohoto předvýzkumu se zdálo, že nebude 

možné být součástí jejich pracovního dne, nakonec jsem ale několikrát zažila i to, a ani 

zaměstnavatelé překvapivě nebyli proti. Samozřejmě jsem si uvědomovala i to, že tehdy 

ještě potenciální účastníci mého výzkumu mají rodiny a přátele, a tedy chtějí svůj volný čas 

trávit s nimi, a ne se mnou kvůli mému výzkumu, ze kterého v podstatě nebudou nic mít. Po 

krátkém průzkumu se nicméně naštěstí ukázalo, že by s jejich dostupností neměl být problém 

a s výzkumem jsme tedy mohli začít s tím, že se až v průběhu ukáže, jaké vztahy si 

dokážeme vytvořit a jestli se mi vůbec budou chtít otevřít a sdílet se mnou své často velmi 

intimní dojmy či pocity.  

Ovšem samotné téma a zároveň také konečný výzkumný cíl se do finální podoby 

formulovaly spíše postupně v průběhu výzkumu souběžně s tím, jak se krystalizovaly určité 

problémy a skutečnosti, které účastníky mého výzkumu nějakým způsobem pálily. 

Samozřejmě jsem do terénu vstupovala s určitými předpoklady a očekáváními, ale jak se 

ukázalo, ne vždy byly tyto mé předpoklady či očekávání relevantní. Ačkoli se větší část 

mnou předpokládaných očekávání splnila, některá témata jsem postupně z výzkumných 

otázek vypouštěla a jiná jsem naopak přidala, aby byl výzkum relevantnější a popsal celé 

téma více celistvě, jak se ostatně při takovýchto výzkumech děje téměř pravidelně (Okely, 

2008).  

Etnografický výzkum je ze své podstaty výzkumem, který si přímo žádá velkou míru 

interpretování a zároveň nutně také značnou dávku reflexivity, kterou umožňuje kvalitativní 

přístup (Hammerlsey, Atkinson, 1995). Etnografický výzkum je komplexní proces, který 

vyžaduje velkou dávku sebereflexe během celé doby jeho trvání. Jednou ze zásadních otázek 

totiž je, zda skutečně pozorujeme to, co nám lidé říkají, co dělají a jak žijí anebo jestli je nám 

dovoleno pozorovat pouze to, co dané osoby chtějí, abychom vnímali jako jejich život 

(Nader, 2011). Neustále se musíme také věnovat otázkám po tom, jak konkrétní skutečnosti 

zkoumat, jak jim rozumět a jak následně prezentovat svá zjištění, aby to odpovídalo 

skutečnosti.  

Hlavním prvkem mého výzkumu byla komunikace, ta ovšem většinou vyžaduje více 

než jenom mluvení, zároveň jde také o mimiku, gestikulaci, tón hlasu atp. V mém výzkumu 

byly tyto prvky komunikace z principu omezené anebo pozměněné, na což jsme si museli 

všichni z počátku zvykat. Moji informátoři většinou měli velice dobrou sebekontrolu, a 
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trvalo mi asi 3 týdny, než jsem skutečně porozuměla tomu, kdy mluví vyhýbavě, kdy pouze 

představují nějaký stereotyp a kdy mluví skutečně o realitě a vážně. Jednalo se často o téměř 

nepatrné změny v jejich výrazu či tónu.  

Svou pozici v terénu, vzhledem k aktérům, jsem vnímala na více úrovních. Na první 

úrovni jako pozici insidera vzhledem k tomu, že mluvíme stejným jazykem, jsme vychovaní 

ve stejné kultuře a v podstatě nemáme problém s navázáním vztahů. Z tohoto pohledu byla 

moje pozice velmi výhodná, protože jsem měla skvělé předpoklady pro to, získat nejlepší 

informace (Jones, 2006). Na druhou stranu jsem ale byla zároveň také v pozici outsidera, 

vzhledem k tomu, že nejsem zrakově postižená, naše pohledy na svět a jeho vnímání jsou 

velice rozdílné, nezakusila jsem stejné životní zkušenosti, nevím, co je stigmatizace či 

diskriminace na vlastní kůži, nejsem součástí jejich druhu humoru…. Na počátku výzkumu 

jsme občas s mými informátory naráželi na to, že se jim něco zdálo jako samozřejmost, ale 

já jsem si dané skutečnosti nebyla vědoma anebo jsem danou věc neznala. Postupně jsme si, 

možná díky mé částečně inside-roli, vytvořili relativně rychle blízký otevřený vztah a tyto 

problémy zmizely. Moje situace byla trochu obtížná vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo 

o výzkum v relativně široké městské společnosti, a ne v jasně ohraničené skupině, musela 

jsem si téměř vždy znovu obhajovat svou pozici před každým, s kým jsem se setkala. Vždy 

je relativně obtížné vysvětlit, co je cílem výzkumu a co, jakožto antropolog, budu zkoumat. 

Moji informátoři se často obávali, že jsem součástí nějakého politického uskupení, že budu 

zkoumat, jestli mají nárok např. na zdravotnické pomůcky atp.  

Při mém vstupu do terénu jsem neměla představu žádné aktivní intervence do života 

aktérů výzkumu. Při tak dlouhém a relativně intenzivním kontaktu s aktéry výzkumu, není 

možné absolutně nijak nezasáhnout do jejich života (Scheper-Hughes, 1995; Jones, 2006). 

V průběhu výzkumu jsem vystupovala z pozice nezaujatého poznávacího a snažila se, abych 

tak byla vnímána také aktéry. Při seznamování měla velká část z účastníků mého výzkumu 

pocit, že jim chci nějak negativně zasáhnout do jejich prostoru či života, když se mi ale 

podařilo jim vysvětlit, že jsem tam pouze proto, abych vše popsala, náš vztah byl o poznání 

otevřenější. Ti, kterým jsem s něčím pomáhala, to stejně jako já, nevnímali jako součást 

výzkumu ale tak, že jsme se díky výzkumu sblížili a oni potřebovali něco, co pro ně bylo 

obtížné a pro mě relativně snadné.  
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Myšlenka, že se ve svém výzkumu budu věnovat tématu nevidomých, se objevila 

celkem nenápadně, když jsem konečně po mnoha letech neúspěšného plánování dostala 

příležitost zúčastnit se Neviditelné večeře a zároveň si také projít Neviditelnou výstavu.  

- Neviditelná výstava je dceřinou společností projektu, který úspěšně 

funguje v některých amerických městech, Varšavě, Budapešti a nově také ve 

Stockholmu. Neviditelná výstava je provozována společností Invexhib Prague s.r.o., 

která má jediný účel, a to právě tento provoz. Jedná se o chráněné pracovní místo, 

kde se obracejí role a nevidomí a různě zrakově postižení se stávají průvodci pro 

vidící návštěvníky. Smyslem projektu je ukázat a umožnit vidícím prožít na vlastní 

kůži jaké to je žít ve světě bez světla a obrazu. Jak říkají sami průvodci i autoři tohoto 

projektu – hodina ve tmě vám pomůže otevřít oči. Na Neviditelné výstavě totiž 

vstoupíte do úplné tmy a řídit se budete pouze hmatem, sluchem a smyslem pro 

rovnováhu. I když to v první chvíli může být poněkud zvláštní a možná i děsivé (u 

někoho to na počátku vyvolává dokonce nevolnost, která ale většinou během prvních 

5 minut vymizí), v průběhu prohlídky získáte relativní jistotu a dojem, že i svět ve 

tmě může být stejně krásný jako ten „náš“.  Návštěvníci mají možnost vyzkoušet si, 

jak se nevidomí pohybují v ruchu velkoměsta, jaké je to v lese nebo jak se pohybovat 

v domě a provádět každodenní činnosti. V dalších prostorách průvodci návštěvníky 

seznámí s mnoha různými zařízeními a předměty, které jsou součástí každodenního 

života nevidomých. Je možnost všechno si osahat a vyzkoušet v praxi. Neviditelná 

výstava nabízí spoustu speciálních akcí jako je Neviditelná masáž, Výstava pro 

pokročilé, Neviditelná ochutnávka vín, večeře atp. Byli jsme vyprávěním a 

povídáním se svým průvodcem na výstavě tak zaujatí, že jsme tam s přítelem zůstali 

ještě dlouho poté, co ostatní účastníci dávno odešli. Nikdy dřív jsme asi nepřemýšleli 

o tom, jaké koníčky můžou nevidomí provozovat, že můžou plavat, dělat lukostřelbu, 

jezdit na koni a spoustu dalších aktivit, které bychom jim asi z neznalosti 

nepřisoudili.  

Dalším místem, kde jsem hledala účastníky pro svůj výzkum, byla Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), což je organizace, která pomáhá lidem 

v těžké životní situaci, když přišli anebo přicházejí o zrak: „Ačkoli ztráta nebo vážné 

poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí. Ačkoli je pro takto 

postiženého člověka těžké orientovat se doma, natož na ulici, ačkoli je pro něj obtížné 

samostatně se najíst, natož si uvařit, ačkoli je pro něj takřka nemožné číst nebo psát běžným 
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způsobem, natož mít zaměstnání, může se to naučit dělat. Asi ne sám a možná ne úplně 

snadno. Ale může! A my jsme zde proto, abychom jemu i jeho blízkým při tom pomohli.“ 5 

Tato organizace mimo jiné pomáhá nevidomým se základním, sociálním, právním a 

technickým poradenstvím, vydává informační časopisy v Braillově písmu, poskytuje služby 

pro osobní asistence atp.  

Vzhledem k zaměření této organizace se její vedení domnívalo, že nebylo v zájmu 

klientů, abych prováděla výzkum přímo tam. Klienti se nacházejí ve složité životní situaci a 

podle vedení proto není nutné jim jí ještě ztěžovat prováděním jakéhokoli výzkumu. 

Pracovníci SONS byli ale velice ochotní a v počátcích mého výzkumu rozeslali mezi 

nevidomé informace o tom, že nějaký takový výzkum probíhá a oni se můžou přihlásit, 

pokud je to zajímá a chtějí se na něm podílet. Iniciativa tedy byla přenechána přímo 

nevidomým a ozvalo se mi jich skutečně hodně, celkem 68. Většina účastníků mého 

výzkumu na mě ale nakonec (alespoň pro mě) překvapivě nedostala kontakt na Neviditelné 

výstavě ani z organizace SONS, ale od svých známých, kamarádů nebo rodiny.   

2.2.  Průběh výzkumu 

Výzkum probíhal převážně v průběhu 7 měsíců (od ledna do srpna 2016), plus pár 

dalších ojedinělých aktivit a příležitostí, především formou zúčastněného pozorování a 

rozhovorů, kdy jsem zkoumala jedince v jejich každodenním kontextu a zaměřovala jsem se 

hlavně na pravidelně se opakující jednání, které je možné následně interpretovat jako určité 

vzorce. Velkou výhodu výzkumu pomocí zúčastněného pozorování spatřuji právě v tom, že 

mi umožnila nahlédnout skutečnosti, které jsou jen těžko popsatelné v průběhu rozhovoru. 

A to ať už proto, že se nezdají relevantní anebo jednoduše proto, že ani mě, jakožto 

výzkumnici, ani moje informátory nenapadne o něčem mluvit, a přitom v rámci 

zúčastněného pozorování se to nakonec ukáže jako velice podstatná součást výzkumu. 

Rozhovory ještě prohlubovaly a doplňovaly poznatky získané skrze zúčastněné pozorování. 

Nejprve jsem začínala zúčastněným pozorováním, abych si s informátory vytvořila určitý 

vztah a bylo pravděpodobnější, že budou více otevření a postupně zapojovala více a více 

rozhovorů. Zúčastněné pozorování bylo ale také stále na scéně. Zároveň jsem své poznatky 

také průběžně konfrontovala s teorií, abych si udržela onen důležitý „nepřetržitý kyvadlovitý 

                                                           
5 https://www.sons.cz/ naposledy navštíveno 19.10.2016  

https://www.sons.cz/
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pohyb mezi dvěma rovinami vědění“ a konfrontaci teorie s výsledky mého pozorování 

(Kaufmann, 2010: 31).  

Po dobu většiny setkání, v průběhu delších rozhovorů anebo v případě větší skupiny 

informátorů jsem měla zapnutý diktafon, anebo jsem jej průběžně vypínala a zapínala. Všech 

jsem se dopředu zeptala, zda jim to nebude vadit a všichni kromě 4 informátorů bez výhrad 

souhlasili. Někteří s vtipnou narážkou na to, že stejně neuvidí, jestli diktafon zapínám nebo 

ne. Oni 4 informátoři, shodou okolností všichni muži, se mnou přestali v průběhu výzkumu 

spolupracovat, ale souhlasili s tím, že data, která jsem do té doby nasbírala (a sepsala anebo 

namluvila si je bezprostředně po našich setkáních) můžu ve své diplomové práci použít, 

ovšem s tím, že změním jejich jména a nebude možné je z práce identifikovat. Důvodem 

ukončení spolupráce se 4 zmíněnými informátory byla ta skutečnost, že jim nebylo příjemné 

sdílet se mnou svoje soukromí s vědomím, že potom bude někde popsané a vytištěné.   

V průběhu trvání výzkumu docházelo v podstatě neustále k celé řadě konverzačních 

situací, jak mezi mnou a mými informátory, tak mezi nimi navzájem a samozřejmě také mezi 

nimi a okolím, někdy pak také mezi mnou a okolím. Některé rozhovory byly záměrné, jiné 

bezděčné. Rozhovory také měly různou délku i strukturu. Lišily se také v tématu, některé 

byly přímo zacílené na téma mojí práce, jiné na jeho kontexty a další se jej přímo explicitně 

netýkaly. Samozřejmě všichni účastníci mého výzkumu byli informováni o jeho cílech a 

průběhu a souhlasili s tím, že budou data s různou mírou anonymizace použita v mé 

diplomové práci. Někteří si nepřáli zveřejnit jejich jméno, jiným na tom nezáleželo a další 

si přáli, abych nezmiňovala, ani kde pracují, ale pouze to, co mi řekli, aby nebylo možné je 

z práce identifikovat.  

Informace, které se ke mně dostávaly v rámci neformálních rozhovorů, a tedy účastníci, jak 

mi bylo řečeno „nebyli ve střehu“ (Petr, 31 let, 12. 5. 2016) jsem zapisovala trochu jinak než 

ty, které byly z rozhovorů cílených a vedených. Všechny informace jsem zapisovala do 

terénního deníku, ale s poznámkou, že šlo o neformální rozhovor. Tyto rozhovory většinou 

slouží pro vytvoření a pochopení kontextu. Jsem domluvená se všemi svými informátory, 

kteří se explicitně nevyjádřili, že můžu použít všechno, že je průběžně informuji o jejich 

citacích, které bych do práce ráda použila a oni mi je schvalují.  

Svůj terénní deník, vztahující se k tomuto výzkumu, jsem si většinou psala těsně po 

setkání, anebo pokud jsem si rozhovory nahrávala, zapsala jsem si zápisky až druhý den. 

Z počátku jsem si psala zápisky přímo na místě, ale postupem času se tento postup ukázal 



31 
 

jako poměrně nepraktický. Jednak naše setkání probíhala často v pohybu, ne vždy byl po 

ruce stůl, někdy třeba když jsme byli na bazéně, nebylo ani možné si psát. Navíc se někteří 

respondenti vyjádřili, že jim není úplně příjemné slyšet ťukání do klávesnice anebo psaní 

tužkou, protože si nejsou jistí, jestli zrovna nedělám na počítači něco jiného anebo jestli si 

třeba nekreslím. Do diktafonu (na mobilním telefonu) jsme si tedy postupně říkali i naše 

pocity, popis situace atp., aby byl můj výzkum pro všechny zúčastněné co nejvíce příjemný. 

Zároveň jsem také měla možnost se stoprocentně soustředit na svého informátora a naše 

okolí bez toho, abych musela pořád koukat do monitoru anebo papíru.  

2.3. Účastníci výzkumu 

Měla jsem tu možnost pracovat během tohoto výzkumu celkem s 59 zrakově 

postiženými, byli to lidé různého pohlaví, věku, povolání i koníčků s různými životními 

příběhy. Někteří z nich byli slepí od narození (konkrétně 24 z nich), jiní o zrak přicházeli 

postupně a další měli jiné poškození zraku různého rozsahu i původu. Výzkum probíhal 

především formou rozhovorů a zúčastněného pozorování v terénu, kterým byl každodenní 

život nevidomých. V praxi to znamenalo asi tolik, že jsme spolu strávili den nebo několik 

dní v kuse a měla jsem možnost zažít spoustu různých situací, a to od běžného pohybu 

městem, pracovního dne, nakupování, přes návštěvu pošty, banky či bazénu, jízdu na koni 

až po festival, diskotéku a koncerty.  Převážně jsem se v průběhu výzkumu pohybovala 

v Praze a Středočeském kraji (hlavně v Mladé Boleslavi, Nymburce, Kolíně, Berouně a 

okolí). Naše setkání většinou probíhala tak, že jsme se nejprve předem po emailech a/-nebo 

telefonu domluvili kdy a kde se sejdeme a poté jsem se buď připojila k již naplánovanému 

programu daného aktéra anebo jsme vymysleli program společný. V případech kdy jsem 

pozorovala pracovní den některého z účastníků výzkumu, jsem většinou dorazila až 

v průběhu jeho práce.  

Většina účastníků mého výzkumu se nakonec ozvala díky doporučení někoho jiného. 

Asi pouze třetina lidí byla přímo informována Neviditelnou výstavou a Sjednocenou 

organizací nevidomých a slabozrakých. Zbytek se mi ozval díky informacím od kolegů, 

přátel či známých, což mě samotnou velice překvapilo. Z toho, že se lidé navzájem 

doporučovali, plynula mnohá specifika, například to, že často měli také podobný věk, místo 

pobytu či zaměstnání. Ve shrnutí byla ale moje skupina účastníků výzkumu velice 

heterogenní. Celkem jsem byla v kontaktu se 68 osobami, z toho 59 (31 mužů a 28 žen) 

souhlasilo s tím, že se budou podílet na mém výzkumu. Zbývající byli buď příliš časově 
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zaneprázdněni, anebo po špatných zkušenostech nebyli ochotní se účastnit jakéhokoli 

výzkumu.  

V průběhu zhruba měsíce jsem získala kontakt asi na polovinu z účastníků, zbytek 

se mi postupně ozýval sám a průběžně jsme se domlouvali a scházeli.  Výzkumu se účastnili 

lidé mezi 19 a 55 lety. Výzkum jsem prováděla v drtivé většině s lidmi, kteří jsou zapojeni 

do pracovního procesu. Pouze 3 jedinci jsou nezaměstnaní, v době trvání výzkumu 

nenavštívili pracovní úřad, ani se nesnažili si práci najít a toto téma práce obecně pro ně 

nebylo příliš zajímavé. Pouze část z nich zároveň pobírá (většinou částečný) invalidní 

důchod. Pro účely posouzení nároku na invalidní důchod, vyčíslí posudkový lékař, 

respektive orgán sociálního zabezpečení závažnost zdravotního handicapu procentuálně. 

Stupně invalidního důchodu se rozlišují podle poklesu pracovní schopnosti – invalidní 

důchod prvního stupně při poklesu o 35 až 49 procent, invalidní důchod druhého stupně při 

poklesu o 50 až 69 procent a třetího stupně při poklesu pracovní schopnosti o 70 procent a 

víc. Nárok na invalidní důchod tedy není závislý přímo na stupni postižení, ale na poklesu 

pracovní schopnosti 6. Detaily je možno nalézt v příloze č. 1. Pokud účastníci mého výzkumu 

podnikají, mají vlastní firmu anebo pracují na plný úvazek, invalidní důchod jim nenáleží, 

jelikož dle zákona evidentně není snížena jejich práceschopnost. Výše invalidního důchodu 

se pak skládá ze základní výměry, která je pro všechny stejná, a procentní výměry, která 

závisí na dřívějších příjmech a získané době důchodového pojištění.  

Ti z účastníků mého výzkumu, kteří pobírají invalidní důchod, mi potvrdili, že jim 

dokáže pokrýt maximálně polovinu jejich životních nákladů, takže je pro ně alespoň 

částečný úvazek nutností. Někteří z účastníků mého výzkumu jsou ještě na škole a žijí u 

rodičů, pro ně tedy práce prozatím není nutností.  

Klíčoví informátoři 

 

S některými informátory jsem měla tu možnost strávit pouze pár hodin anebo třeba jeden 

den, zatímco s jinými jsme se vídali pravidelně a po relativně dlouhou dobu. Někteří mí 

informátoři by se proto dali považovat za klíčové. Jedná se především o tyto 4: 

• Marcela 

                                                           
6 Dle § 39 zákona o důchodovém pojištění, http://www.mpsv.cz/cs/619 - naposledy navštíveno 

26.11.2016 

http://www.penize.cz/invalidni-duchod
http://www.penize.cz/socialni-pojisteni
http://www.mpsv.cz/cs/619
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S Marcelou jsme se seznámily úplnou náhodou na cestě autobusem z Prahy do Mladé 

Boleslavi, když si mě její syn vybral jako skvělého partnera na hraní. Marcele je 38 let, žije 

se svým vidícím manželem, třemi dětmi a dvěma psy v malé vesnici ve Středních Čechách. 

Živí se jako spisovatelka a občasná pekařka narozeninových dortů a vánočního cukroví. 

Marcela je nevidomá již od svých 4 let, o zrak přišla kvůli nemoci a částečně si ještě 

pamatuje, jaké to bylo v době, kdy svět kolem vnímala také zrakem. Pro orientaci v cizím 

prostoru používá slepeckou hůl, o psovi prý přemýšlela, ale vzhledem k tomu, že je na svůj 

handicap již zvyklá, rozhodla se, že psa nepotřebuje. Zároveň si také myslela, že by z něj 

stejně její děti vytvořily spíše dalšího psa na hraní než zdravotní pomůcku. S Marcelou jsme 

se v průběhu mého výzkumu vídaly po dobu asi dvou měsíců téměř denně a poté 

nepravidelně až do dnes. Trávily jsme spolu spoustu času na dětských hřištích, v parcích, na 

nákupech, na úřadech, byly jsme spolu také na dvou koncertech a festivalu a měla jsem tu 

možnost být s ní při jejím jednání s nakladateli. Díky blízkému vztahu, který se mezi námi 

vytvořil, jsem trávila čas také s jejími dětmi a manželem a měla jsem tedy možnost zjistit 

také jaký je jejich pohled na osoby se zrakovým postižením.   

• Vojtěch  

Vojtěch je 43letý překladatel, jehož celoživotní vášní a koníčkem je závodní plavání. 

Původně žil na Moravě, ve svých 38 letech se přistěhoval sem do Prahy i se svou přítelkyní 

a malým synkem. Získala jsem na něj kontakt díky informátorovi jménem Petr, který se 

s Vojtěchem zná ještě z Moravy, a jsou dobří přátelé. Vojtěch přišel o zrak kvůli nemoci, 

když mu bylo 36 let a dle jeho vlastních slov mu chvíli trvalo, než si na to zvykl. Prošel si 

relativně dlouhou fází, kdy obviňoval doktory z toho, že mu neuměli pomoct, pak přítelkyni 

a své rodiče, a nakonec i sám sebe. Bál se hlavně toho, že už nikdy nebude moct plavat a 

přijde tak o svou oblíbenou činnost. Myslel si, že přijde o většinu přátel, že si nebude umět 

sám ani dojít do koupelny, že nikdy nebude mít děti a pokud ano, tak jim nedokáže dát 

všechno, co by chtěl a že bude až do konce života závislý na péči jiných. Dnes už prý tyto 

pocity nemá a tato jeho životní fáze už mu přijde směšná. Trvalo ale relativně dlouho, než 

byl ochotný se mi s těmito svými pocity svěřit. Jak jsem ale později pochopila, Vojtěch je 

hodně sebevědomý muž, který jenom nerad mluví o svých slabostech nebo vlastnostech, 

které by případně mohly být považovány za slabost. Z počátku byl Vojtěch hodně uzavřený, 

neměl chuť hovořit o svém postižení, nechápal, proč by o něm měl někdo psát do nějaké 

práce. Po našem prvním setkání jsem tedy měla pocit, že z něj asi můj informátor nebude. 
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Na druhé setkání mě ale pozval on sám s omluvou a celou řadou otázek na to, proč takový 

výzkum dělám, jaké jsou moje koníčky, čím se živím atp. Seděli jsme na čaji celkem pět 

hodin, ukázalo se, že pocházíme z vesnic jenom pár kilometrů od sebe a máme toho spoustu 

spolčeného. Postupem času se z Vojtěcha stal jeden z nejdůležitějších informátorů mého 

výzkumu a strávili jsme spolu skutečně hodně času v průběhu asi pěti měsíců a vídáme se 

do dnes.  

• Karolína  

Karolína je 27letá maminka na mateřské dovolené, se kterou jsem se seznámila díky SONS. 

Někde na jejich stránkách četla informace o mém výzkumu, a tak mi ze zvědavosti zavolala. 

Nakonec jsme spolu trávily relativně hodně času na úřadech, v parcích, na Pražských 

náplavkách, a dokonce jsme spolu byly i na diskotéce. Karolína je nevidomá od narození, 

prezentuje to ale tak, že je se svým postižením zcela sžitá a všechny činnosti zvládá naprosto 

suverénně. Karolína se v srpnu 2016 odstěhovala na Moravu, jsme i nadále v občasném 

písemném kontaktu, osobně se už ale nestýkáme.  

• Štěpán 

Štěpán je 33letý pracovník v tiskárně, který si čas od času přivydělává také překlady. Štěpán 

se mi ozval sám díky příspěvku, který jsem spolu se svými přáteli sdílela na sociálních sítích 

a přes někoho se mu příspěvek také zobrazil. Štěpán není zcela nevidomý a pobírá částečný 

invalidní důchod, ale jak sám říkal, dokáže to pokrýt ani ne polovinu jeho nutných výdajů. 

Jak jsem se později dozvěděla, prvotním důvodem, proč se se mnou chtěl sejít, byla chuť 

ukázat mi, jak je můj výzkum nesmyslný a uráží lidi se zrakovým postižením. Štěpán měl 

už totiž tu možnost účastnit se jednoho výzkumu, jehož cílem bylo ukázat, že lidé se 

zrakovým postižením nejsou schopni normálně fungovat a měl pocit, že i můj výzkum je 

podobného ražení. Naše první setkání tedy probíhala tzv. mimo záznam, pouze jsme se sešli 

a povídali si obecně o životě, o tom, kde pracujeme atp. Po prvních dvou setkáních jsme 

nebyli asi měsíc v kontaktu a měla jsem pocit, že tím naše spolupráce skončila. Ukázalo se 

ale, že Štěpán jenom našel skvělou nabídku letenek a rozhodl se odletět na tři týdny do 

Thajska se svým taktéž zrakově postiženým kamarádem. Se Štěpánem jsme strávili dva 

víkendy a spoustu dalších hodin povídáním.  
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2.4.  Etika výzkumu 

Nedílnou součástí mého výzkumu jsou samozřejmě také základní etická pravidla 

jako vést výzkum tak, aby bylo respektováno soukromí, zdraví a bezpečnost jeho aktérů, 

zamezit nebezpečí zneužití poskytnutých informací, zohlednit dopady výzkumu a pokud je 

to nutné, některé části vynechat ku prospěchu účastníků (Hammersley, Atkinson, 1995). Je 

také důležité snažit se o spravedlivé a stejné zacházení se všemi účastníky výzkumu bez 

ohledu na vzájemné sympatie či antipatie (Murphy, Dingwall, 2001 in Vaňková, 2010). 

Zároveň není možné v takovém typu výzkumu, jako byl ten můj, opomenout „reflexivní 

citlivost vůči mocenské nerovnováze a vůči případné dominanci vědce“ (Vaňková, 2010:6). 

Další neopomenutelnou částí je také informovaný souhlas, kdy je respondent informován o 

tom, jak bude s daty naloženo, kde budou publikována atp. Velice důležité je si na začátku 

vyjasnit a porovnat očekávání, jelikož očekávání výzkumníka a účastníků výzkumu se 

můžou diametrálně lišit (Guillemin, Gillam, 2004; Hammersley, Atkinson, 1995). Tento 

rozdíl se z počátku ukazoval i v mém výzkumu, kdy někteří jedinci očekávali, že dostanou 

nějakou sadu standardizovaných dotazníků a tím celá naše spolupráce skončí. Byla jsem si 

vědoma toho, že se naše očekávání mohou lišit, proto jsem se už na začátku se všemi 

domluvila na tom, jak bude výzkum probíhat a řekla jim, že se mě mohu kdykoli zeptat na 

cokoli nejasného ohledně mé osoby nebo výzkumu. Všichni také od začátku věděli, jaké 

metody jsou pro výzkum použity, alespoň zhruba jaké je jeho pozadí a kontext, jaké jsou 

jeho cíle atp., abychom se hned ze začátku vyhnuli nepříjemným nedorozuměním. Zároveň 

byla také všem mým informátorům přislíbena anonymita ať už změnou jejich jména, 

použitím pouze křestního jména anebo i vynecháním nějakých příliš specifických informací, 

ze kterých by bylo snadné daného jedince identifikovat. Většina informátorů nebyla proti 

zanechání jejich pravého křestního jména i v diplomové práci, jiní si to ale nepřáli, a dokonce 

mě prosili i o kontrolu mého terénního deníku, zda si píšu jiné jméno. Ujistila jsem je, že již 

od začátku jsou ve všech mých materiálech pod jiným jménem, takže se nemusí ničeho bát.  

Samozřejmě není možné informovat účastníky výzkumu úplně o všem, co se 

výzkumu týče, jednak aby nedošlo k jeho zkreslení a také proto, že jednoduše u 

etnografického výzkumu není předem zcela jasný směr, kterým se bude bádání ubírat. 

Během rozhovoru se můžeme dostat k něčemu, co jsme předem nepředpokládali anebo při 

interpretaci dat můžeme dospět k něčemu, co původně nebylo očekáváno. Důležitá je 

transparentnost výzkumu, nejde účastníky výzkumu informovat úplně stoprocentně, je to ale 

fakt, který s výzkumem souvisí (Guillemin, Gillam, 2004) a jsem a byla jsem si ho vědoma.  
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V této práci jsem nucena vynechat některé zajímavé skutečnosti či citace, a to buď 

z důvodu, že se jedinci přímo vyjádřili, že mi to sice svěří, ale tzv. mimo záznam, anebo 

protože se dá předpokládat, že pokud by někdo jedince identifikoval, mohly by mu tyto 

skutečnosti uškodit, ať už v partnerském vztahu anebo třeba i jinak. Nikdy se ale nejednalo 

o situace mimo meze zákona, nebezpečné situace či fakta, která by ohrozila smysluplnost a 

ucelenost tohoto výzkumu.  

2.5. Reflexe mé pozice v terénu 

Terén a téma výzkumu jsem si vybrala ze zájmu, který ve mně vyvolala Neviditelná 

výstava, a mým cílem bylo porozumět tomu, jak probíhá kooperace jedinců se zrakovým 

postižením s majoritou v různých sférách života a tomu, jak se v jednotlivých situacích 

vyjednává jejich postavení a mocenská (ne) rovnováha. Musím přiznat, že jsem do terénu 

vstupovala s určitým předporozuměním a očekáváními.  

Jak říká S. M. Hall vztah mezi etnografem a aktéry výzkumu se vyvíjí a jde o „intimní 

interakci, odkazující na ‚probíhající vztahy‘ rozvinuté s participanty během etnografie, spíše 

než metody, které obsahuje.“ (2009: 263) Sám výzkumník je v určitém ohledu součástí 

výzkumu, každá etnografie se vyznačuje větší či menší mírou jeho účasti, nikdy nejde o 

pouhé pozorování, a taková situace s sebou přináší větší citlivost k etickým otázkám, a 

především pak nutnost sebereflexe (Hall, 2009).  

Ačkoli někteří výzkumníci jako například Couser (2005) uvádí jistá specifika 

výzkumu jedinců s postižením, já jsem se snažila k tomuto výzkumu přistupovat jako ke 

kterémukoli jinému etnografickému bádání. Kitchin (1999) uvádí, že je důležité se při 

výzkumu jedinců s postižením vyhnout jejich pojímání jako „objektu výzkumu“. 

S takovýmto přístupem měli neblahou zkušenost také někteří účastníci mého výzkumu. 

Takovou zkušenost shrnul Vojtěch (43 let): „Někdy ty lidi přijdou s tím, že dělají výzkum. 

Jednak třeba nerozliší, že je někdo slabozrakej nebo úplně slepej, takže třeba i slepýmu daj 

vyplnit dotazník. A to už si řekneš, že jejich inteligence asi nebude nic moc. Pak na tebe křičí, 

sahaj, no prostě evidentně žijou jen v předsudcích. (…) a úplně nejhorší je, že takové 

výzkumy se pak šíří mezi lidma“ (25.7.2016). Někteří měli před našim osobním setkáním 

dojem, že půjde o podobný typ výzkumu a často se ho už předem nechtěli účastnit. Většinou 

je ale naše osobní setkání přesvědčilo a nejen, že se účastnili, ale začali se o výzkum také 

více zajímat.  
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Hlavním etickým tématem, které jsem musela promýšlet, byla moje vlastní pozice ve 

výzkumu. Tématem, které je nutno reflektovat, je hranice mezi výzkumníkem a přítelem a 

výzkumníkem jakožto „hlasem“ informátorů. S některými jedinci jsme se stýkali skutečně 

dlouho a relativně pravidelně, a proto se mezi námi přirozeně vytvořil bližší vztah. Názory 

na výzkumníka jakožto přítele se mezi odborníky liší. Na jedné straně například Hendry 

(1999 in Hall, 2009) považuje roli přítele a roli výzkumníka za neslučitelné. Na druhé straně 

Laine (2000) uvádí, že etnografie svým dlouhodobým trváním přímo nahrává k tomu, 

vybudovat si s aktéry výzkumu reciproční a partnerské vtahy. Tillmann-Healy (2003) 

inspirovaná hlavně feministickou teorií dále vnímá přirozeně se vyvíjející přátelský vztah za 

součást výzkumu a já s ní mohu jen souhlasit. Zároveň je mi tato problematika osobně blízká 

a považuji za důležité, aby se jak majoritní představy, tak i strukturální podmínky proměnily 

a podmínky pro lidi s postižením byly férové…I přesto jsem svou roli ve výzkumu neustále 

reflektovala a dbala na poctivé rozlišování mé vlastní interpretace od toho, jak byla 

skutečnost prezentována aktéry mého výzkumu (Holý, Stuchlík, 1964). U těch, se kterými 

byl náš vztah ne tak blízký a stále tam byl rozměr jakési mocenské nerovnováhy, jsem se 

snažila o „reflexivní citlivost vůči této nerovnováze a vůči mé případné dominanci jakožto 

vědce“, která je dle Vaňkové (2010) spolu s ohleduplností a zodpovědností pro takovýto typ 

výzkumu klíčová.  

V některých chvílích v průběhu výzkumu jsem měla také pocit, že někteří aktéři mají 

ode mě velká očekávání, že je budu zastupovat a v určitých situacích budu „jejich hlasem“. 

Jak uvádí Vaňková (2010), výzkumník je v určitém směru aktérům svého výzkumu vždy 

něco dlužen, protože jej nechali vstoupit do svých životů a často s ním sdílí jeho velmi 

intimní detaily. Aktéři výzkumu pak mají na výzkumníka různé požadavky od maličkostí až 

po větší intervence, v jejichž pozadí pravděpodobně vnímají tento dluh (tamtéž). Od chvíle, 

kdy jsem se poprvé dostala do situace, kdy jsem začala uvažovat, zda už požadavky na mě 

kladené, nejsou za hranicí tohoto „dluhu“, jsem začala kromě etických pravidel 

uplatňovaných na aktéry mého výzkumu, více využívat tato pravidla také na sebe. 

K takovýmto „hraničním“ situacím došlo jenom několikrát a vždy jsem se snažila o rozumný 

kompromis mezi tím, vyjít jim lidsky vstříc a výrazně ovlivnit jejich život, příliš se vměšovat 

případně se nechat manipulovat. Přeci jen aktéři výzkumu v jeho průběhu disponují velkou 

mocí, oni jsou ti, kdo svému sociálnímu prostředí rozumí nejlépe a mohou tak výzkumem 

manipulovat ve svůj prospěch, a navíc je výzkumník daleko víc závislý na svých 
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informátorech, než je tomu opačně (Vaňková, 2010). Vztah mezi výzkumníkem a jeho 

informátory není tedy nikdy jednoznačný, různě se proměňuje a vyvíjí.  

2.6. Sběr dat a jejich analýza 

Data vytvořená v průběhu zúčastněného pozorování a díky rozhovorům považuji za 

rovnocenné, vzájemně se doplňující a prolínající skupiny. Při psaní svého terénního deníku 

a všech zápisů jsem se snažila svá data co nejvíce systematizovat, aby v nich bylo relativně 

snadné číst i po několika měsících.  Analýza dat z terénního deníku korespondovala 

s metodou přepisu a organizace dat z rozhovorů. Po prostudování mně dostupných systémů 

transkripce jsem vytvořila symbolický jazyk transkripce rozhovorů a také symbolický jazyk, 

který jsem od začátku používala v terénním deníku, především pro zjednodušení, větší 

srozumitelnost a systematičnost používaných symbolů. Inspirací pro mě byl jazyk vytvořený 

A. Leix (2004), zároveň jsem se pro větší autenticitu výpovědí a minimalizaci mého vlivu 

rozhodla pro zachování nespisovnosti výpovědí.  

Při analýze dat jsem prováděla obsahovou analýzu, která využívá různých úrovní 

kódování a postupně přechází od pouhé deskriptivní roviny do roviny hledání, a především 

pak nalézání toho, co je skryto za pouhým popisem jevu či situace (Dvořáková, 2010). 

Nejprve jsem tedy provedla tzv. otevřené kódování, jehož cílem je jakési celkové obecné 

rozkrytí všech získaných informací. Další fází tohoto kódování je fáze axiální (tamtéž). 

V této fázi jsem se soustředila na hledání vztahů mezi jednotlivými kategoriemi pojmů, 

všemožně jsem je podle smyslu, kontextu a jejich vzájemných souvztažností přeskupovala. 

Poté následovalo selektivní kódování, kdy jsem pracovala na tematizování ústředních prvků 

výzkumu (Strauss, Corbin, 1999). Nakonec jsem data znovu přeskupovala, aby dostala 

nějakou dějovou linii či logickou návaznost, která se částečně projevuje také v posloupnosti 

kapitol této práce. 

3. VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH INTERPRETACE 
 

3.1. Označování osob se zrakovým postižením 

Nejen na počátku výzkumu a v jeho průběhu, ale také při psaní této práce jsem se 

neustále zamýšlela nad tím, jak účastníky svého výzkumu nazývat. Jak se postupně 

v průběhu výzkumu ukázalo, většině účastníků záleželo hlavně na tom, aby nebyli 

pojmenováváni jenom s ohledem na své postižení či svůj handicap, považují se zkrátka za 
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plnohodnotné osoby a chtějí, aby je tak vnímalo i okolí a neakcentovalo pouze jejich 

poškozený zrak.  

„Luci, mně je tohle úplně jedno. Víš, já jsem prostě Marcela, jsem matka, manželka, 

dcera, sestra, spisovatelka, jsem hodná, otevřená, pečující, někdy trochu výbušná… mám 

ráda fotbal a nesnáším hokej, ráda peču i vařím, ráda se starám o ty svoje truhlíky doma. 

Svoje děti i manžela miluju úplně nade vše, i když mě v životě i nejvíce naštvali. A ano, někde 

za tímhle vším a spoustou dalších věcí taky nevidím, ale nemyslím si, že by mě tohle 

charakterizovalo. Vlastně ve svém životě skoro nikdy nepřicházím do situací, kdy by mi měl 

takhle někdo říkat. Buď mi říkají jménem, mami, nebo jsem v práci, kde mi vykají… 

(Marcela, 38 let, 12. 4. 2016)“.  

Podobně se vyjádřil také další z aktérů mého výzkumu, Karel: „…tobě taky nikdo 

neříká vidící nebo bez defektu ne?“ (24 let, 17. 5. 2016) a Murphy (2001): „Vyslechl jsem 

vášnivé spory o významech a účincích výrazů „handicapovaní“ a „invalidní“. Slova jako 

„kripl“ nebo „mrzák“ jsou zdravým lidem zapovězena, přestože postižení je mezi sebou sami 

užívají; podobným způsobem jsou zakázána etnicky pejorativní slova. Označení 

„handicapovaní“ a „invalidní“ pokládám za synonyma a na celém sporu o slova je pro mne 

nejzajímavější spor sám.“ 

Existuje celá řada pojmů, které jsou v různých situacích a kontextech používány 

k označení osob se zrakovým postižením. Těmi nejčastěji zmiňovanými v rámci mého 

pobytu v terénu pak byly tyto: slepec, slepý, nevidomý, nevidící, postižený (či 

handicapovaný), osoba se zrakovým postižením, podivín a divný. Pojmy přímo odkazující 

k absenci zraku jako slepý, nevidomý a nevidící se dle rozhovorů s aktéry mého výzkumu 

objevují nejčastěji v kontaktu s laiky, případně v některých médiích. Většina se shodla na 

tom, že se jedná pouze o neznalost, případně snahu o vyšší prodeje, jako v tomto případě:  

„Třeba minule jsem četl článek, který měl obrovský titulek „Móda pro nevidící“, no 

co by si o tom člověk myslel. Jako asi jim to zní drsně, my se nad tím s klukama většinou 

jenom smějeme, nepřijde mi to nijak urážlivé, spíš jenom trochu hloupé a zvláštní, že to 

někoho napadne a někdo to fakt vydá.“ (Lukáš, 28 let, 2.5.2016) 

Tyto pojmy jsou, stejně jako pojmy postižený či postižená, většinou vnímány jako 

neutrální. Existují ale také výjimky. Ačkoli mi většina aktérů výzkumu uvedla, že jim taková 

označení nevadí, z některých výpovědí bylo patrné, že v určitých situacích a kontextech 
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mohou i tato zdánlivě neutrální označení získat negativní nádech a propojení s vlastní 

bezmocí či neschopností. Jako například v situaci z práce v redakci, kterou popsala Linda:  

„Když se rozdávají úkoly a on všechny osloví jménem jenom mě pojmenuje jako „ta 

postižená holka“(naznačuje uvozovky prsty), tak to moc příjemné není. Člověk si pak 

připadá jako úplně neschopný exot“ (Linda, 26 let, 10.9.2016).  

 Pojmy osoba se zrakovým postižením či handicapem anebo osoba zrakově postižená 

jsou pak účastníky mého výzkumu vnímána jako nová a institucionální označení, která se 

kromě legislativy používají také v rámci neziskových organizací a profesních publikací.  

Takováto označení se tedy většinou používají v rámci institucionálního života, v zákonech, 

které musí určit, kdo má na co nárok, a k tomu musí být vytvořeny nějaké kategorie. 

Takováto označení jsou snahou o neutralitu, ale ne vždy jsou tak také vnímána. Otázkou je, 

jaký to může mít na osoby s postižením dopad, když s tím označováním v podstatě 

nepřichází do styku a pokud ano, tak: „Víš, když jdeš jednou za pět let k nějaké komisi a 

v dopise, co ti přijde, se píše, že jsi postižený, tak je ti to jedno, pokud ti přiznají všechno, co 

mají…“ (Miroslav, 36 let, 13. 3. 2016). S Miroslavem souhlasí i všichni ostatní informátoři, 

když mi potvrzují, že jim záleží především na tom, aby byli označování jako postižení pouze 

v tom kontextu, kdy je to z nějakého důvodu podstatné. Například jedná-li se o legislativu 

týkající se pracovních podmínek pro zrakově postižené, práva na nabytí určitých pomůcek 

atp.   

„Minule jsme to právě řešili na nějakém pikniku s kámošema. Většinou je to člověku 

fakt jedno, pokud ho to nějak neuráží nebo si z něho někdo vyloženě nestřílí. Ono tyhlety 

výrazy jako člověk s postižením nebo s handicapem jsou pro některé z nás nové. Dřív se to 

vůbec nepoužívalo a vlastně i dneska to většinou člověk čte v nějakých výzkumech nebo se 

to používá v různých organizacích, co zajišťujou nějakou tu pomoc, aktivity, výlety a tak. No 

a pak taky v zákonech, aby to bylo, jakože korektní…ale právě tam si člověk většinou řekne, 

že je to hezký, že vymysleli nové označení, ale bylo by možná lepší, kdyby se spíš víc 

promyslel obsah toho zákonu“ (Ivan, 28 let, 12.9.2016). 

U účastníků mého výzkumu tedy bylo patrné přijetí institucionálně definované 

klasifikace v určitých konkrétních kontextech, kterou by za jiných okolností pravděpodobně 

nepřijali. Dle Karla prý v takových situacích (kdy jsou například pozváni před nějakou 

komisi) „není radno se s nima hádat o slovíčkách. I když mi to normálně třeba i vadí, tady 

je mi to jedno. Oni mají, co chtějí, a já mám co chci. Win win situace“ (24 let, 5.6.2016). 
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Z pozice Karla či Miroslava vystupuje stát, či konkrétní komise jako jeho zástupce 

v popsaných situacích jako finální autorita, která má právo na rozhodnutí o míře postižení 

daného jedince a o nárocích, které z toho pro něj plynou. Účastníkům mého výzkumu jde 

pak především o to, aby dostáli svých práv a na tom, jak budou označeni, jim v danou chvíli 

tolik nezáleží. V takových situacích není v zájmu jedince s postižením prosazovat svou moc 

a dohadovat se s komisí o tom, zda na ně nějaké vyjádření působí negativně či příliš 

nadřazeně. Tehdy je přijetí určitého specifického označení, které by v jiných chvílích 

vnímali jako negativní, dle jejich slov, v jejich vlastním zájmu a slovy Vojtěcha: „vlastně to 

vůbec nebolí“ (23.2.2016). Jde tedy pouze o situační přijetí daného označení, v jiných 

kontextech a situacích je patrná snaha o redefinici pojmů, a hlavně pak jejich významů.  

Poslední skupinu označení jsou pak hraniční pojmy divný, podivín a slepec, které se 

objevily v části rozhovorů jako to nejhorší, jak je lidé nazvali. Většinou se jednalo o laiky a 

často situace, kdy bylo pro druhou stranu vhodné odkázat k nenormalitě či bezmoci dané 

osoby, často z důvodu nějakého osobního prospěchu. „Nojo, tak je to vždycky, to znaj snad 

všichni moji kámoši. Když je potřeba, tak to prostě použijou takhle schválně. My jsme třeba 

soupeřili o ženskou, takže mu dělalo hrozně dobře, když o mě i v mojí přítomnosti mluvil 

jako o slepci nebo o tom divným chlapovi. Prostě si pak připadal jako vítěz“ (Daniel, 20 let, 

20.6.2016). 

Z mého zkoumání vyplývá, že lidé všech vzdělání i věku v mém výzkumu jsou rádi, 

když se lidé v jejich okolí zaměřují na jejich osobnost, a ne na to, že jsou postižení, a 

reflektují to tak i ve své mluvě. Pokud je ale kvůli situaci nutné nazvat je nějak s ohledem 

na jejich postižení, jsou většinou rádi, když to je například označení „osoba s postižením“. 

Potvrzují tak názor Vágnerové, že je důležité používat na prvním místě označení osoba či 

jedinec a až poté dovětek „s postižením“ (Vágnerová, 2001). Pokud jsme s někým 

v kontaktu, většinou jej oslovujeme jménem anebo funkcí, a pokud ve svém hovoru mluvíme 

o tématu postižení či handicapu, podle účastníků mého výzkumu je jenom důležité si 

uvědomit, že to není to jediné, co jedince definuje a „i když jednou řekneš třeba postižený, 

podruhé handicapovaný a potřetí ti ujede něco jiného, tak to nikdo řešit nebude, pokud 

netvoříš zákony, tam by se to asi mohlo zamotat a mít to neblahé dopady na všechny …“ 

(Daniel, 4. 5. 2016). Sami aktéři mého výzkumu si tedy uvědomují rozdíl mezi označením 

v běžné komunikaci a klasifikací v legislativě. Označení má tedy nejen různý význam, ale 

také váhu.  
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Téměř všichni účastníci mého výzkumu se v podstatě shodli také na tom, že jim 

nezáleží na tom, jak jim, kdo říká, samozřejmě pokud to není nějak urážlivé anebo hanlivé, 

jde jim hlavně o to, aby je okolí vnímalo jako sobě rovné a nekladlo postižení na první místo. 

Ovšem už tím, že jsou tato slova vyřčená, zakládají a odrážejí určitou mocenskou 

nerovnováhu, kterou očividně vnímají i aktéři mého výzkumu, když zmiňují slova, která už 

jsou tzv. za hranicí. Hranice toho, co je nepřípustné, urážlivé anebo hanlivé, je velice tenká 

a je otázkou individuálního sociálního vyjednávání. Pokud si například vezmeme pojem 

slepec, který je aktéry vnímán jako hraniční, uvidíme, že jsou v jeho vnímání určité nuance 

a rozdíly. Dalo by se říci, že zhruba polovina mých informátorů vnímá toto slovo jako běžné 

a nijak se nad ním nepozastavuje. Té druhé polovině je ale toto slovo vyloženě nepříjemné 

a raději preferují jiné, např. „osoba s handicapem“. Každý jedinec uchopuje jazyk jiným 

způsobem a stejné slovo tak může každý mluvčí chápat jinak. Je velmi důležité zaměřit se 

na to, jak chtějí být jednotlivci označováni a jak na ně může působit, pokud je případně 

nazveme jinak.   

3.2.  Utváření sociální reality skrze jazyk a média 

Označování nesouvisí pouze s tím, zda je někomu příjemné anebo ne, či jaká slova 

konkrétně daná osoba preferuje, jde také o to, co označování dělá se sociální realitou, jak 

my sami skrze jazykové reprezentace formujeme sociální svět, a jak jazyk ovlivňuje vnímání 

sebe samých.  

Dle Bourdieho (1991) je jazyk prostorem a zároveň i prostředkem pro boje o 

symbolickou moc, které se prolínají s boji o moc politickou. Bourdieu vidí jazyk jako 

reprezentaci společnosti a jejích struktur, která má performativní moc. Jazyk je dle něj 

strukturou napomáhající udržet ve společnosti stávající řád a potvrzovat jej. Dále pak 

Bourdieu uvádí, že veškeré společenské rozdíly v jazyce jsou v podstatě odrazem vztahů 

hierarchické dominance a mocenské (ne)rovnováhy ve společnosti. Pokud tedy jedinec 

mluví či někoho nějak označuje, nejde v zásadě jen o sdělení informací, ale také o snahu 

získat autoritu mluvit, snažit se o prosazení vlastního vidění světa, zisk moci, případně snaha 

ovlivnit jednání či vnímání druhých.  

Způsob užívání jazyka odráží a přímo také vytváří status každého účastníka 

komunikace. Jazykové interakce odkazují na pozici účastníků v sociálním prostoru a jako 

takové pomáhají reprodukovat a vyznačovat objektivní hranice sociálního pole. Podle toho 
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je určeno, kdo má právo se vyjádřit, kdo může být přerušen, kdo se může ptát, a komu by 

mělo být nasloucháno. Instituce jako úřady či školy a také média jsou prostorem, kde jazyk 

projevuje svou latentní povahu. Tato povaha je charakteristická tím, že funguje jako nástroj 

ovládání, tvorby a opětovného potvrzování mocenské hierarchie. Pomocí jazyka tvoříme 

slova, kterými jsme následně potenciálně schopni ovlivňovat jedince a prosazovat své 

názory či vize o světě. Úloha jazyka v mocenských vztazích tkví v tom, že jedinec „disponuje 

mocí veřejně pojmenovávat ostatní, přispívá zásadním způsobem k vytváření jejich 

individuální a kolektivní identity, a směřuje tedy i smysl jejich existence“ (Noiriel, 2012). 

Dle Noiriela (2012) jedinci často přijímají označení, symboly a charakteristiky označující 

skupiny, s nimiž jsou spojování a ztotožňují se s nimi.  

V některých případech může přijetí a ztotožnění se s označením přinášet i 

zpochybnění vlastní „normality“. Takovou zkušenost mi popsaly dvě účastnice mého 

výzkumu, které jsou obě od narození nevidomé, a až do puberty si kvůli tomu, co slyšely 

v televizi, a jak se o nevidomých mluvilo v jejich okolí, myslely, že jsou tak nějak méně 

lidské, že jim něco chybí. Jedna z nich se kvůli problémům se sebevědomím a tím, že si 

myslela, že jednoduše nikdy nebude dost dobrá, protože nevidí, dokonce jeden rok 

sebepoškozovala a pomohla jí až návštěva psychologa. Jak mi sama řekla, kdyby to nezažila 

na vlastní kůži, nikdy by jí nenapadlo, jak může mít jazyk zničující dopad na dítě či mladého 

člověka (Petra7 1. 6. 2016).  

Zde je vidět, jak ohromnou mocenskou sílu může mít označování a způsob, jakým se 

o někom mluví například v médiích. Jirák a Köpplová potvrzují, že média jsou dnes velice 

významným prvkem socializace (2003), a pokud se v nich tedy objevuje odraz jedinců 

s postižením jako těch, kteří neodpovídají normě a nemohou mít plnohodnotný „normální“ 

život, může se to promítnout do vnímání samotných jedinců s postižením a do jejich života. 

To potvrzují i další účastníci mého výzkumu, například Vojtěch: „Jednou jsem se nad tím 

zamýšlel a začal jsem si víc všímat toho, jak jsou postižení prezentováni třeba v televizi a 

ono je to zajímavý. Buď tam vůbec nejsou, jakoby asi neexistovali nebo já nevím, anebo jsou 

prezentováni hodně extrémně, buď se mluví o vítězi paralympiády anebo pak o žebrácích a 

tak. Jako podle mě, když by tu telku někdo hodně žral tak z toho pochopí, že pro něho moc 

příležitostí teda neexistuje. A to ani nemluvím o zprávách…“ (43 let, 6.6.2016). 

                                                           
7 Petra si stejně jako Daniela, Pavel a Denisa nepřála, aby byl v práci uváděn její věk.  
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Jak uvádí Jirák a Köpplová (2003), média signifikantním způsobem ovlivňují realitu, 

kterou jedinec, vystaven jejich vlivu, vnímá, a to také proto, že jsou v nich prezentovány 

„normy, role, statusy a sankce opravdu každého druhu skupiny známé v současném 

společenském životě“ (DeFleur, Ball-Rokeach, 1996: 231). Ještě silnější je pak tato moc 

v případě postižených, protože „zvláště tam, kde publikum nemá vlastní zkušenost s nějakou 

skupinou, je velmi pravděpodobné, že bude považovat za „skutečnost“ to, co o této skupině 

nabízejí média“ (Jirák, Köpplová, 2003: 144), tak jako to popisuje Petra a další. Thomson 

(2004) uvádí, že média jsou v dnešní době velice významným zdrojem symbolické moci ve 

společnosti. V souladu s Foucaultovým pojetím moci pak lze média považovat za 

technologii disciplinování jednotlivců a zároveň za instituci, díky níž se vytvářejí a fixují 

společenské normy, čili se utváří normativita. Normou přitom je zdravý výkonný jedinec a 

nikoli jedinec s postižením, jehož fungování ve všech oblastech života je různou měrou 

omezeno. To potvrzuje i Hall (1997), když uvádí, že mediální sdělení slouží k udržení 

dominance stávající ideologie, jelikož marginalizují některé skupiny, jako například právě 

jedince s postižením.  

Jazyk a označování nejen v médiích se tedy může stát prostředkem stigmatizace a 

s tím spojené marginalizace, a skrze vnucování vlastní bezmoci a menší hodnoty, dokonce i 

příčinou nenávisti k sobě samému (Noiriel, 2012). Podobně argumentuje také Vágnerová, 

když uvádí, že stigmatizace jedince mění jeho roli, sociální status a mnohdy také jeho 

identitu a sebepojetí (2004). Slovy Vojtěcha: „Jako řeknu ti to asi tak, kdybych se teď měl 

začít řídit tím, co čtu nebo slyším o postižených, tak bych neměl mít děti, protože je to prý 

mnohem složitější, když je člověk postiženej, neměl bych makat, neměl bych mít koníčky, no 

a když se nad tím člověk zamyslí, tak bych vlastně měl sedět doma na prdeli a stěžovat si“ 

(7.6.2016). 

Shakespeare (1994) uvádí, že osoby s postižením jsou v médiích často zobrazovány 

jako „pasivní a neschopné osoby, předměty lítosti a pomoci“ (Shakespeare, 1994: 288). 

Longmore (1987) k tomu ve svém výzkumu uvádí, že jedinci s postižením jsou v médiích 

charakterizováni stereotypně jako závislí, izolovaní jedinci se ztrátou sebekontroly a plné 

lidskosti. Jako příčina postižení a komplikací s ním spojených, je pak uváděna neschopnost 

jedinců své postižení přijmout a přizpůsobit se většinové společnosti, přičemž sociální 

bariéry nejsou akcentovány. Často jsou také jedinci s postižením zobrazováni jako jeden 

homogenní celek bez ohledu na jejich individualitu (Shakespeare, 1994).  
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To potvrzovali také účastníci mého výzkumu, například Daniela: „To je klasika. 

V novinách jsem se často dočetla, jak jsme všichni stejní, my, jakože postižení. Takže já, 

která trochu vidím, ale jinak jsem v pohodě, jsem v novinách stejná třeba s ochrnutýma 

lidma, kteří si sami ani nedojdou na záchod a potřebují pomoc úplně se vším. Já jako fakt 

nechápu, kde to berou a proč to takhle vůbec někdo napíše, když to je takový blábol. Občas 

se objeví nějaký fajn článek, který je evidentně od rozumných lidí, většinou jsou to ale 

zjednodušující kecy a stereotypy minulého století“ (19.3.2016).  

Na vyjádření Daniely je zajímavé, že i nevidomí jsou součástí jakéhosi spektra, 

Daniela uvažuje o lidech s ochrnutím páteře podobně zjednodušujícím způsobem, proti 

kterému se brání ve svém případě.  

V průběhu mého výzkumu bylo důležité si uvědomit, že označování je otázkou 

sociálního vyjednávání, ve kterém hraje roli celá řada proměnlivých faktorů. Tato skutečnost 

se dá ukázat na příkladu Jany S., která má čtrnáct dioptrií na obou očích kombinovaných se 

ztrátou zrakové ostrosti a úbytkem zorného pole. Pro mě jakožto vidící, by na počátku nebyl 

problém označit jí jako zrakově postiženou, hned při prvním setkání mi ale řekla, že ona je 

mezi ostatními ta vidící. Většinou je v kontaktu s komunitou nevidomých a osob se 

závažnějšími postiženími, než je to její, a proto jí označují jako vidící. Bylo tedy zřejmé, že 

je vždy důležité používat takové pojmy, které používají i sami aktéři. V terénu jsem pak 

většinou používala pojmy jako „zrakově postižený“, „jedinec s oční vadou“, „jedinec se 

zrakovým postižením“ či „handicapovaný“ a to proto, že tyto pojmy používali sami aktéři 

mého výzkumu. Často jsme se také vyjadřovali opisem a hovořili jsme o kontextu, například 

jsme mluvili o tom, jak o zrak přicházeli, jak vnímají své postavení ve společnosti, jakým 

problémům čelí v každodenním životě atp., aniž bychom použili nějaké přímé označení 

jejich osoby související s jejich handicapem. V tomto textu je ale z podstaty věci nutné 

nějaké pojmy používat, většinou tedy volím označení „osoba se zrakovým postižením“ a to 

především z toho důvodu, že jej používají sami účastníci mého výzkumu a také jsme jej 

používali v jeho průběhu. 

 

3.3.  „Postižený na všech frontách“  

Vojtěch: „Jak říkám, pokud máš jednou nějakou odchylku, třeba postižený oči, tak 

jsi jednou postižený, a to na všech frontách a té značky se prostě nezbavíš. Už nafurt budeš 
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postižený dítě, pak postižený dospívající, postižený dospělák, rodič, bratr, otec, 

zaměstnanec... Prostě všechno všichni vždycky používaj s tím dodatkem „postižený“, 

jakoby to bylo to jediné, co jsem. Jakoby to byla jediná moje vlastnost. No blbost, copak 

všichni s postiženejma očima žijou stejný životy?“ (43 let, 5.8.2016)  

Z citace je patrné, jak mí informátoři často reflektují a staví se proti tomu, že je jejich 

postižení často tím hlavním, co definuje jejich sociální roli a pozici ve společnosti, že jsou 

tedy vnímáni jako homogenní kategorie. Stigmatizace, vyčleňování osob z „normality“, 

jejich podceňování, izolace, snižování jejich sociálního statusu, jejich disciplinace do 

pasivní „role postiženého“ atp. se v průběhu jejich života odehrává na různých úrovních a 

v různých kontextech. V této části práce jsem se pokusila tyto roviny analyticky oddělit a 

popsat, ačkoli se v praxi samozřejmě prolínají.  

3.3.1. Rodinná sféra 

„O zrak jsem přicházel od malinka kvůli nemoci, odjakživa bylo jasné, že zhruba 

kolem 25 už uvidím jenom stíny. Moji rodiče z počátku nechápali, že v tý době nezvládnu 

odjet do jiného města na vysokou, najít si ženskou, oženit se a mít hnedka deset dětí. Měl 

jsem co dělat sám se sebou…“ (Luděk, 45 let, 12.6.2016) 

Luděk tedy o zrak nepřišel náhle, ale pozvolna. Byť jeho nejbližší věděli o jeho 

postižení a o tom, jaké bude mít dopady, snad díky pomalému postupu choroby od něj 

očekávali stejný způsob života, jako od jeho většinou zdravých vrstevníků. Situace, kdy 

rodina postižení nepřijme a očekává od jedince s postižením více, než je v jeho silách, byla 

v průběhu mého výzkumu spíše ojedinělá. Konkrétně se jednalo o 4 případy.  

Luděk vyrůstal v 80. letech minulého století (stejně jako další 2 aktéři výzkumu, 

čelící stejné rodinné situaci, poslední pak v 90. letech), kdy toho majoritní společnost ještě 

stále o postižení mnoho nevěděla, různé skupiny postižených byly zviditelňovány až později 

a většinový postoj k tělesně postiženým byl spíše negativní. Osoby s postižením byly 

automaticky určeny ke společensky, pracovně i osobně pasivní roli uvnitř společnosti. V té 

době vládnoucí režim nijak výrazně nesnižoval negativní důsledky jejich handicapu, jejich 

marginalizaci, neumožňoval jim řádnou pracovní ani společenskou seberealizaci.  

Poměry osob s postižením před rokem 1989 popisuje Matoušek (2008) takto: „Jak 

zákony, resp. jiné normy, tak organizace poskytující sociální služby přežívají z časů státního 
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socialismu, jejichž sociální doktrína některé problémy nechtěla znát vůbec, a jiné řešila 

tradičními způsoby, aniž se zabývala důsledky pro jednotlivé klienty. Vytváření velkých, 

soukromí nerespektujících kolektivů v ústavních zařízeních, vytlačování jakkoli 

handicapovaných lidí mimo okruh normální společnosti, neúcta ke klientům, kteří nebyli 

považováni za plnohodnotné lidské bytosti, necitlivost k jejich individuálním potřebám – to 

byly principy, jež nikdo sice nemohl veřejně hájit, ale které ve skutečnosti pronikaly 

soustavou sociálních služeb. Organizaci sociálních služeb, způsob práce v nich i přístup ke 

klientům nebylo možné změnit z roku na rok.“ 

Petr Pithart píše ve zprávě vládě v roce 1992 o poměrech osob s postižením 

v minulosti toto: „Zásadním nedostatkem byla naprostá neinformovanost široké veřejnosti o 

problematice postižených, která byla mj. způsobena malou publicitou věnovanou tomuto 

tématu ve veřejných sdělovacích prostředcích a v některých případech (např. mentálně 

postižení a duševně nemocní) dokonce úmyslným zamlčováním. Na nízké úrovni bylo vše, 

co vyžadovalo masívní investice do zdravotně postižených (…). Prakticky žádné prostředky 

nebyly vynaloženy na odstraňování architektonických, komunikačních a orientačních bariér. 

Zcela stranou pozornosti byly bariéry psychické. Vozíčkáři, ale i ostatní velmi těžce 

postižení, se nedostali téměř nikam a v důsledku těchto bariér byli "ve vězení" svých bytů. 

Protože takto vlastně zdravé populaci zmizeli z očí, prohlubovala se ještě více celková 

neznalost problematiky zdravotně postižených a v důsledku toho neochota společnosti 

uvolňovat potřebné ekonomické prostředky na řešení výše zmíněných potřeb. (…) V 

minulosti byli postižení izolováni. Nepostižená veřejnost o problémech zdravotně 

postižených, a dokonce ani o jejich pouhé existenci téměř nic nevěděla, nebo se k ní 

dostávaly naopak informace poukazující na negativní jevy spojené s postižením (duševní 

nemoc, alkoholismus atd. = nebezpečí pro společnost, vlastní zavinění atd.). Vznik 

zdravotního postižení se tak pro daného jedince jevil ještě mnohem fatálnějším, protože měl 

ke všem vzniklým problémům ještě pocit naprosté výlučnosti (a vyloučenosti).“ (Hrubý, 

1992: 15) 

Od „normálního“, tedy zdravého muže Luďkova věku bylo dle jeho slov a slov 

dalších aktérů mého výzkumu v té době očekáváno, že se osamostatní, vystuduje školu 

anebo se vyučí, najde si ženu a bude mít děti.  „Tak to prostě bylo, škola, občas vojna, práce, 

žena, děti. Jasně dané pořadí, o kterém se moc nediskutovalo. Dělali to tak všichni“ (Tadeáš, 

40 let, 21.6.2016). V době, kdy ale Luděk přestával vidět, vnímal sám sebe a své možnosti, 
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v rozporu s těmito očekáváními. Byl dle svých slov nejistý, učil se orientovat jinak než 

s pomocí zraku a na osamostatnění se neměl odvahu a nejprve ani důvod. Jeho vnímání 

vlastních možností a schopností se tedy zcela rozcházelo s očekáváními jeho rodičů. „(…) 

víš co mi na to řekla (pozn. jeho matka)? Prej, super, umíš jet sám autobusem, ale Petr od 

Nováků už má těhotnou manželku“ (Luděk, 12.6.2016). Tento nesoulad a to, že byl neustále 

konfrontován s jejich představami, které nebyl schopen naplnit a cítil, že se za něj také stydí 

a nejsou s ním spokojení, nakonec vedl k tomu, že se Luděk na nějakou dobu odstěhoval ke 

své tetě. Dnes je Luďkovi 46 let a je zcela soběstačný, kolem 30 se odstěhoval od tety, našel 

si manželku a má i syna. Se svými rodiči už se stýká a dle jeho slov jsou s ním spokojení, 

jelikož se pravděpodobně naučili akceptovat jeho postižení a jejich současné představy se 

shodují s realitou jeho života.  

Ve stejné situaci, byť se zcela opačnými obsahy očekávání než Luděk, se ocitají ti, 

kteří mají nějakým způsobem postižený zrak a okolí očekává naopak jejich nemohoucnost, 

nesoběstačnost a v některých situacích přímo bezmoc. Takováto situace byla u účastníků 

mého výzkumu častější, zmínilo jí v různých kontextech a také rozsahu celkem 33 osob. 

Osoby s různými typy postižení se poměrně často potýkají s tím, že jejich okolí, ať už 

vědomě či nevědomě, zpochybňuje jejich schopnosti, možnosti a potažmo jejich plné lidství 

(Kolářová, 2012). V perspektivě dominantního nazírání je normalita (tedy fyzické i mentální 

zdraví) propojena s „normálním životem“ a postižení tedy podle tohoto principu nemohou 

takový život žít. U jedinců, kteří vyrůstali v době před rokem 1989, kdy bylo povědomí o 

zrakově postižených mnohem horší než dnes, jak je uvedeno výše, se dá uvažovat o vzniku 

předsudků a podceňování právě z tohoto důvodu.  

O některých rodinách jsem se dozvěděla, že v průběhu let, kdy se k nim dostávalo 

více informací z různých zdrojů a začali se vídat s rodinami s podobně postiženými členy 

atp., docházelo k redefinici jejich představy o „neschopnosti“ zrakově postižených. To se 

výrazně ukazovalo například u rodiny Marka, s níž jsem měla tu možnost strávit relativně 

hodně času. Markovi je dnes 45 let a žije se svou rodinou poblíž svých rodičů. Vyrůstal 

v době před rokem 1989, a jak sám uvádí, informovanost jeho rodiny i jeho samotného byla 

mizivá. Byl první dítě s postižením v rodině a jediné dítě s postižením ve vesnici. Nikdo tedy 

neměl žádnou osobní zkušenost a „Neexistovalo nic jako asociace pro nevidomé, neviditelná 

výstava, pikniky pro nevidomé, nebo snad facebook, natož nějaká skupina podobných lidí. 

Asi tak od 12 jsem si připadal jiný, pamatuju si, že jsem se tím občas dost trápil, že nemůžu 

všechno dělat tak jako to dělali kámoši, nelítal jsem s nima venku, nehrál hry a tak. Rodiče 
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mě mají hrozně rádi a jsem jim za spoustu věcí vděčný, ale tuhle dobu fakt nezvládli. Pořád 

mě litovali, dávali mi najevo, že nic nemůžu, nic nedokážu a tak. Nevím to jistě, ale určitě se 

mnou chodili i na záchod (smích). Ne vážně, byl jsem za úplně neschopného exota. 

Podceňování schopností je dost slabé slovo, ale realističtější mě teď nenapadá. Jako ale já 

je úplně chápu. Neměli, kde vzít informace, dělali to prostě nejlíp, jak mohli. (…) Dneska 

jsou miliónoví, dostali se k nim informace a měl jsem pocit jakoby se jim v hlavě přepl nějaký 

čudlík a začli mě ve všem podporovat a tak. Já si myslím, že to je hodně tím, že jsme se i 

spolu začli stýkat s rodinama, které maj taky slepé děti a oni prostě najednou viděli, že je 

možné skoro všechno a že je to vlastně normální. Myslím, že jim hodně dřív chyběl ten pocit, 

že v tom nejsou sami (1.5.2016). 

I v rámci mých návštěv u této rodiny byla jasně patrná podpora ze strany rodičů vůči 

Markovi a dle toho, jak to popisuje Marek i oni sami, u nich skutečně došlo k redefinici 

představy schopností osob s postižením, stejně tak jako u dalších rodin z mého výzkumu. 

Takováto změna se nedá generalizovat na všechny rodiny, ke kterým se po roce 1989 dostalo 

více informací a možností podpůrných sítí. Se všemi rodinami jsem nebyla v tak blízkém a 

častém kontaktu a nemůžu proto s jistotou říct, v čem jsou zásadní rozdíly.  

I osoby se zrakovým postižením vyrůstají a socializují se v té stejné společnosti, ve 

které převládá představa normality, z níž jsou vyjmuti. Měřítka, která přijímá majorita, tedy 

hegemonní měřítka, jsou jim velmi dobře známa, jsou si dobře vědomi toho, v čem 

společnost spatřuje jejich nedostatek a vadu. Toto přesvědčení v nich pak soupeří s tím, že 

mají tytéž představy o své identitě jako „zdravá“ majorita. Vnitřním přesvědčením o tom, 

kým jsou, je tedy pocit, že jsou „normální“, tedy lidská bytost jako kterákoli jiná, a že mají 

stejné nároky a možnosti (Goffmann, 2003). I přes tento pocit ale, často vnímají, že nehledě 

na to, co druzí hlásají, není pravda, že by je doopravdy akceptovali a byli připraveni se s nimi 

stýkat na stejné úrovni (tamtéž).  

Stát skrze přidělování titulů, postavení a potažmo určováním toho, co je „normální“ 

tedy legitimní ustavuje jakousi hierarchii, se kterou pak souvisí symbolický řád. Ten pak 

vytrvale určuje místo každého jedince, jeho hodnotu a určuje náplň jeho role ve společnosti 

(Bourdieu, 2000). V tomto řádu je postiženým jedinec pasivní ve všech sférách života a ve 

jménu „normality“ pak dochází k internalizaci tohoto sociálně zkonstruovaného přesvědčení 

a jeho přijetí. To souvisí s Bourdieho pojmem symbolické násilí, které je důsledkem 

působení symbolické moci a zahrnuje osvojení majoritního vnucovaného způsobu vidění 
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světa a také jednání navzdory případným důsledkům, které to na jedince bude mít. 

Symbolické násilí souvisí s určitými predispozicemi čili habity, spočívající v přesvědčení, 

že možnosti dané strukturami jsou „normální“ (2000). To, jaké habity jedinec má, pak úzce 

souvisí s jeho okolím, výchovou, možnostmi a potažmo také sociálními sítěmi, jejichž 

význam se ukáže i dále v této práci. Někteří aktéři mého výzkumu přijímají převládající 

názor majority o své „nedostatečnosti“, někteří s ním souhlasí částečně anebo na čas a jiní 

jej zcela odmítají. Takovéto rozdílné vnímání bylo explicitně vyjádřeno v rozhovoru mezi 

Petrem a Stanislavem (s velice podobným postižením zraku), který se odehrál v rámci 

setkání zrakově postižených, organizovaném skrze jednu facebookovou skupinu.   

Petr (31 let): „Víte co, já si myslím, že prostě nezáleží na tom, jak člověk vidí, prostě 

jde hlavně vo to jakej je, jak je šikovnej, jestli chce něčeho dosáhnout nebo nechce. Já třeba 

taky vím, co si vo mě lidi často myslej, že jako nic nezvládnu, že si nenajdu ženskou, chcete 

poznat moji ženu? Je úplně boží… nebo že můžu dělat jen částečný úvazek, a jen v chráněný 

dílně. Chvilku jsem si to taky myslel, ale víte co? Je to blbost! Vždyť oni vo tom přece nic 

neví! Koukni na nás, vždyť my i vypadáme šikovně a schopně, teda myslím (smích) …no 

prostě každej si můžeme dělat, co chcem…“ 

Stanislav (28 let): „To není tak snadný, vždyť s těmahle vočima mě nikam nepřijmou, 

pořádnou babu si nenajdu… no, a tak to prostě je. Nebudu si hrát na něco, co nejsem. Já 

jsem takhle spokojenej a víc nechci ani nepotřebuj (5.5.2016).“  

Z jejich rozhovoru je vidět, že Petr zcela odmítá spojování nevidomosti a životního 

neúspěchu či omezení schopností. Na druhou stranu Stanislav s ním alespoň částečně 

souhlasí. Tento rozdíl jistě souvisí s rozdílnými habity těchto dvou mužů a jejich postavením 

v různých sociálních polích.  

Mého výzkumu se účastnili dva jedinci, kteří se izolují jak v osobním, tak ve 

veřejném prostoru. Konkrétně tak, že se nestýkají se svými vrstevníky, stále bydlí u rodičů 

(ve věku 41 a 36 let), nechodí do zaměstnání, neprovozují žádné koníčky, které by 

vyžadovaly pobyt venku či kontakt s jinými lidmi atp. Tito jedinci nemají žádnou podpůrnou 

síť v rodině, širší rodině, jiných lidech se zrakovým postižením ani organizacích. Určitým 

způsobem se tedy tito jedinci socializovali do majoritou přijímaného vzorce 

stigmatizovaného jedince a chovají se podle ní. Jsou si vědomi vlastního postižení a také 

toho, že je pro společnost problematickým odklonem od normy, či jak uvádí Garland-

Thomson, přímo nabourává řád normality, je její urážkou (in Kolářová, 2012).  
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„Já prostě nemám potřebu chodit na veřejnost, když to není nezbytně nutný, vím moc 

dobře, že si o mně lidi myslí, že jsem divnej, že nemá vůbec cenu se se mnou zahazovat nebo 

ztrácet čas. Jsem prostě jinej a jiný to nebude“ (Daniel K., 12.3.2016).  

Danielovo vyjádření jednak ukazuje na to, že přijal své postižení jako „ne-normální“ 

a také na jeho nedostatečnou motivaci pro změnu. Vágnerová (2004) akcentuje právě 

důležitost motivace k zapojení postiženého do majoritní společnosti, jelikož při nedostatečné 

motivaci člověk může raději zvolit izolaci, což je pravděpodobně případ Daniela K. i Lukáše.  

Lukáš: „Nejhorší je, že se ty oči prostě nezlepší, takže nemám vlastně žádný takový 

to světlo na konci tunelu. Já jsem doma spokojenej, mám svoje knížky, hraju si farmu, tam 

mám svoje políčka a nikdo mě neprudí… Nevidím jedinej důvod, proč bych měl něco měnit 

“ (12.7.2016).  

Normalizační tendence vyžaduje, aby se jedinec uzdravil a vrátil se tak do normy, 

ovšem u zrakového postižení není většinou náprava možná, a proto se tito jedinci 

v některých případech raději uchylují do ústraní.  

Je poměrně možné, že jsem se při průzkumu terénu a hledání aktérů setkala s více 

takovými jedinci, ale pravděpodobně z podstaty jejich přesvědčení se mnou ve výzkumu 

dále nepokračovali. Dva výše zmínění byli ochotní se podílet na výzkumu především proto, 

že jsem jim oběma náhodou pomohla s nějakou maličkostí, a tak mi laskavost vrátili tím, že 

se mnou strávili nějaký čas. Ač nebyli tak aktivní jako jiní aktéři výzkumu, přesto myslím, 

že můj výzkum obohatili.  

3.3.2. Partnerské vztahy 

Základním prvkem funkčního partnerského vztahu je rovnocennost, vzájemnost a 

oboustranné dávání i braní. Naopak závislost je vnímána jako dětská vlastnost a dospělým 

s touto vlastností klesá sociální status i když za ní nemůžou (Murphy, 2001). Jednou 

z prvních důležitých změn v životě člověka, který přišel o zrak, je nutnost většího plánování, 

na čas také omezení spontánnosti, často také omezení velkého množství aktivit a na čas také 

kontaktů, což mělo často velký dopad na partnerské vztahy aktérů mého výzkumu. „Říkal 

mi, že už to se mnou není jako dřív, že jsem závislá na tom, kdy mě někam odveze, že jsem 

závislá na internetu, protože pořád hledám, jak se někam dostanu, že jsem závislá na tom 

svým mluvícím telefonu, že jsem prostě závislá na plánování…“ (Petra, 5.6.2016).  
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 Pro jedince se zrakovým postižením představuje partnerství jistotu, kterou potřebují 

ve zvýšené míře (Vágnerová, 2001) a to především v případech, kdy o zrak přišli náhle 

například jako následek úrazu. Reakce partnerů a partnerek účastníků mého výzkumu, kteří 

přišli o zrak v důsledku nehody či nemoci, byly podobné těm v rodině, přičemž se 

objevovaly tyto hlavní typy reakcí a očekávání, spojených s postižením:  

První reakcí byla snaha partnera podpořit a projít tímto nepříjemným obdobím po 

úrazu společně, v těchto případech tedy v důsledku postižení nedošlo k žádným 

dlouhodobým výrazným změnám postavení ve vztahu, nadále panovala více či méně 

rovnováha. Některé vztahy trvají dodnes, jiné se rozpadly. Všichni účastníci mého výzkumu 

mi ale potvrdili, že když je partner podporoval i po ztrátě či omezení funkčnosti zraku a 

jejich vztah se rozpadl, jednalo se většinou o důvody, které s jeho postižením nesouvisely. 

Samotné postižení se tedy nestalo jedinou či hlavní charakteristikou člověka, ale v popředí 

nadále zůstaly jeho jiné charakteristiky a vlastnosti.  

Miroslava: „My jsme o tom nějak moc nepřemýšleli, byli jsme spolu spokojení 

předtím a jsme spolu spokojení pořád. Prostě jsme to nějak nehrotili a Petr tady byl pořád 

pro mě. Pořád jsem to já, jsem stejná, jenom jsme museli trochu upravit náš harmonogram 

a plánování“ (41 let, 3.4.2016).  

Luděk: „Já nevím, přišlo mi, že nás nějak nenapadlo se rozejít, jasně, občas jsme se 

hádali a hádáme se furt, ale nijak to nesouviselo s mýma očima“ (45 let, 1.3.2016). 

Jiné vztahy zažily krizi anebo se rovnou rozpadly. Aktéři mého výzkumu to 

zdůvodňují tím, že se radikálně změnily podmínky, za kterých partneři do vztahu vstoupili, 

a ne každý chce nebo dokáže tuto novou situaci přijmout. Ve vztahu může jako černý stín 

zůstat pocit ztráty a lítosti v porovnání současného stavu s představami a podmínkami před 

získáním postižení. (Esmail, Esmail, Munro, 2002). Shrnuto slovy Petra: „Já jí to vlastně 

nemám tak úplně za zlé. Když jsme se poznali, byl jsem úžasný, krásný, šikovný, měl jsem 

mega káru, bral jsem jí na motorku a tak… no a pak jsem jí najednou mohl někam vzít tak 

leda autobusem, a ještě musela dávat pozor kde vystoupíme (smích). Ne vážně, byl jsem 

najednou jiný, potřeboval jsem se s tím nějak srovnat a nemohla se mnou prostě mít ten život 

co dřív…“ (31 let, 1.6.2016).  
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Jiní uvedli, že se jim vztah rozpadl kvůli jejich skutečné závislosti či pasivitě jako 

třeba Lukáš D.: „Jako jo, musím říct, že jsem byl na ránu. Nikam jsem nechtěl chodit, byl 

jsem doma, koukal na televizi nebo poslouchal rádio a nic jsem nechtěl. Ale jako, v podstatě 

ze dne na den jsem přestal vidět a fakt jsem netušil, co si s tím mám počít…“ (28 let, 

1.10.2016). Velká část vztahů se rozpadla právě v prvních týdnech či měsících po ztrátě 

zraku, tedy v době, kdy jsou běžné životní role (partner, manžel, otec, lékař…) na čas 

odloženy (Murphy, 2001) a dále je část z nich reformulována. Když člověk náhle přijde o 

zrak, otřese to jeho životem ve všech jeho sférách a nastává postupný proces smiřování se 

s novou situací, který dle výpovědí mnoha mých informátorů nikdy nekončí. „Čekal jsem, 

že přijde nějaký okamžik, kdy si řeknu, že už je to v poho, ale nic takovýho nepřišlo, prostě 

jde jen o to naučit se žít plnohodnotný život bez zraku. Prostě jenom jinak…“ (Petr, 31 let, 

12.8.2016).  

Jiným vysvětlením rozpadu vztahu pak dle aktérů mého výzkumu bylo očekávání 

„zdravého“ partnera, že nadále nebude možné vést „normální“ partnerský vztah, často 

související s očekávanou závislostí, nesoběstačností a pasivitou jedince spojenou se ztrátou 

práce, sociálních kontaktů a tím také postavení celého páru. Se změnou partnerova zdraví 

automaticky předpokládali také jeho proměnu do „role postiženého“.  

Štěpán: „Musím říct, že u nás to byl hodně rychlý proces. Měl jsem tehdy přítelkyni, 

nevím, asi rok, rok a půl. No, onemocněly mi oči, přestával jsem vidět a její reakce? Budu ti 

to citovat jo – „Hele víš, já myslím, že to bude lepší pro nás pro oba. Já prostě potřebuju 

chlapa, který bude mít dobrou práci, bude mě brát mezi lidi, jak by to vypadalo, kdybych 

pořád seděla doma, no prostě chlapa, co bude normální no, promiň. A ty potřebuješ 

někoho…no, někoho jako ty.“ Práci jsem měl, mezi lidi jsme chodili furt, ale to, že nejsem 

normální a potřebuju někoho „jako já“ (naznačuje uvozovky prsty), to jsem jí fakt vyvracet 

vlastně ani nechtěl. Úplně jí hráblo. Asi si myslela, že se najednou změním na nějakého 

nezaměstnaného jeskynního muže nebo co“ (33 let, 12.7.2016). 

Každý pár má ve společnosti určitý sociální status, který je založen na původu obou 

partnerů, jejich vzdělání, zaměstnání, náboženství, vlastnostech, aspiracích, členství ve 

stranách či klubech, souvisí také s lidmi, se kterými se pár stýká, jaké je jeho vystupování 

na veřejnosti atp. (Hartl, Hartlová, 2004). Na zkušenostech Petry, Štěpána a dalších je vidět, 

jak měl dočasný pokles jejich sociálního statusu, související se ztrátou práce a tedy příjmu, 

sociálních kontaktů, účasti v různých klubech atp., zničující dopad na jejich tehdejší vztah. 
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Jejich sociální status se se ztrátou zraku dočasně změnil, čímž se změnil i status celého páru 

a jejich partneři to měnit nechtěli.  

„Řekla mi, při rozchodu, ať se jí třeba ozvu, až budu zase úspěšnej a šikovnej… 

(Tadeáš, 40 let, 3.6.2016).“  

Jedinec s poškozením zraku přichází také částečně o svůj fyzický kapitál (Wacquant, 

2004), sociální kapitál, na čas také ekonomický a potažmo tedy také velké množství 

symbolického kapitálu. Rozvrstvení kapitálů je pak odrazem sociálních vztahů a jedincovo 

postavení, po tom, co přišel o jejich značné množství, je tak najednou nižší (Bourdieu, 2000).  

Jak je uvedeno výše, klesá tedy jedincovo postavení a role, která je pro něj nyní 

symbolickým řádem a majoritou určená a která je od něj očekávána, je pasivní „role 

postiženého“, spojená s nezaměstnatelností, závislostí atp. S očekávanými vlastnostmi 

jedince vzniklými po poškození či ztrátě zraku se pojí také nesamostatnost a závislost na 

okolí.  

Jinou reakcí na partnerovu ztrátu či postižení zraku pak byla tendence k jeho 

přehnanému ošetřování, což se ostatně u párů, kdy v průběhu vztahu dojde k postižení 

jednoho partnera, děje poměrně často (Esmail, Esamil, Munro, 2002). Slovy Lucie (25 let): 

„Začal se o mě starat jako bych byla jeho dcera, z počátku jsem se cítila fakt pod psa, 

neuměla jsem se pořádně orientovat ani ve vlastním bytě, takže mi to bylo příjemné. Bylo 

super, když mi otevíral dveře, když mi vařil, pomáhal mi kombinovat oblečení a tak. Ale 

postupně jsem získávala větší sebedůvěru, cítila jsem se jistější a jistější, ale on to svoje 

chování nezměnil. Potom už to bylo jen divné a připadala jsem si vedle něho úplně 

neschopná, to prostě nemělo perspektivu“ (12.4.2016).  

Podobnou situaci jako Lucie, kdy se jedinec s postižením postupně se svým 

postižením sžívá a mění se a jeho partner je stále na místě, a zůstal ve fázi přehnané péče, 

zažilo více aktérů mého výzkumu. Na počátku (tedy po úrazu) skutečně často výrazně klesají 

jednotlivé kapitály jedince, postupně se ale opět vrací a pro některé partnery je těžké tuto 

změnu přijmout a uvědomit si, že navzdory nastavenému symbolickému řádu, je možné, aby 

byl jedinec zcela nezávislý a soběstačný.  „To prostě nemá perspektivu, když já jsem chtěl 

roztáhnout křídla a ona mi je furt svazovala a držela mě doma… tak to nejde“ (Lukáš D., 28 

let, 12.12.2016). 
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3.3.3. Volný čas  

Němec (2002) vnímá volný čas jako dobu, ve které si sami volíme a děláme činnosti, 

které nám přináší radost, potěšení, zábavu, odpočinek, které obnovují a rozvíjejí naše tělesné 

a duševní schopnosti, případně také schopnosti tvůrčí a další. Masariková (2002) pak uvádí 

tři stěžejní funkce volného času, a sice odpočinek, zábavu a rozvoj osobnosti.  

Po roce 1989 u nás především díky neziskovým organizacím a speciálním institucím 

došlo k rozvoji volnočasových aktivit pro jedince s různými typy postižení. Nevýhodou 

ovšem dodnes zůstává jejich nerovnoměrné plošné rozložení a také fakt, že speciální kluby 

pro jedince s postižením je zároveň do určité míry vyčleňují ze společnosti (Toušek, 2007). 

Takováto skupina, kde mají všichni podobný typ či míru zrakového postižení, je většinou 

vnímána jako přátelské prostředí, kde cítí jistotu, bezpečí a necítí se být „odlišní“ 

(Vágnerová, 2004). S tím souhlasí také většina respondentů mého výzkumu, kteří se účastní 

volnočasových aktivit určených pro osoby se zrakovým postižením. Slovy Pavla: „Jediná 

nevýhoda je, že člověk musí dojíždět, ale zas je jasný že to nemůžou pořádat v každé malé 

vesnici že. Jinak je to super, mám tam spoustu kámošů, vždycky se na sebe těšíme, pokecáme, 

něco si u toho zahrajeme, všichni už se po těch letech moc dobře známe, máme se přečtený, 

takže přesně víš, co od koho čekat, koho vždycky porazíš i bez snažení a na koho si musíš dát 

bacha (smích), je to prostě fajn no. Já bych neměnil“ (30.4.2016). 

To potvrzuje i Denisa: „Jasný no, mě ty kurzy moc baví, jsme tam tak nějak všichni 

na stejný lodi, a to je moc fajn“ (26.5.2016). 

U Denisy, Pavla a jiných lze tento postoj chápat jako jejich výběr s následnou 

spokojeností, u jiných aktérů mého výzkumu se ale ukázalo, že navštěvují pouze 

volnočasové aktivity pro zrakově postižené z jiného důvodu, a sice kvůli jakési rezignaci na 

snahu o začlenění do majoritní společnosti. Explicitně se k tomuto tématu vyjádřil Samuel: 

„Já jsem dřív navštěvoval jinej klub, jakože pro „normální“ (naznačuje uvozovky prsty), ale 

víš co, tam furt musíš něco dokazovat, jakože jsi svéprávnej, že umíš plavat rovně, že se 

nepraštíš hlavou na konci bazénu, furt se tě někdo ptá, jestli jsi v pohodě, jestli něco 

nechceš… no chtěl jsem si jenom v klidu plavat. Takže jsem na to rezignoval a chodím teďka 

tady na ty kurzy pro lidi, co maj problémy s očima, a jsem spokojenej, protože tady to všichni 

chápou, páč jsou na tom dost podobně“ (27 let, 13.9.2016). 
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Podobně tomu bylo i v případě Petry, která před úrazem, v jehož důsledku přišla o 

značnou část funkčnosti zraku, ráda jezdila na koni. Po úrazu a několikaměsíční rehabilitaci, 

když už se svým postižením dokázala fungovat, chtěla začít znovu jezdit. Šla se tedy zeptat 

do několika jezdeckých klubů, zda by bylo možné začít u nich. Všichni jí ale řekli, že u nich 

jezdit nemůže. Většina z nich to vysvětlovala strachem z úrazu ať už při jízdě či při péči a 

kontaktu s koněm. Petra se stáhla do sebe, začala se více stýkat s lidmi se stejným či 

podobným postižením, kde jí nikdo nepodceňoval a trvalo jí dlouhých pět let, než se 

odhodlala vůbec se na jízdárnu znovu vydat.  

U volnočasových aktivit pro osoby s postižením jsou na tom všichni stejně nebo 

podobně, zrakové postižení se jaksi stírá a do popředí vystupují jiné jejich charakteristiky. 

To potvrzuje Vágnerová (2001), když tvrdí, že preference společnosti stejně postižených 

souvisí s tzv. efektem similarity. Lidé si lépe rozumějí, protože mají obdobné problémy a 

reagují na ně obdobnými způsoby řešení. Takto se vytvářejí sociální skupiny, které mají 

charakter minority se všemi jeho důsledky, výhodami i nevýhodami, ve které v určitém 

smyslu panuje mocenská rovnováha. Vlivem společného způsobu života si bývá jednání 

postižených skutečně více podobné, než kdyby žili v různých podmínkách. I mezi mými 

aktéry byla část těch, kteří se pohybují většinu svého času pouze mezi zrakově postiženými, 

pracují v chráněné dílně, jejich přátelé mají stejný nebo podobný handicap atp.  

V oblasti volnočasových aktivit je relativně časté, že jsou lidé se zrakovým 

postižením podceňováni podobně, jako je tomu v rámci rodinných vztahů. Zkušenost 

s podceňováním výkonu v rámci koníčku má mnoho účastníků mého výzkumu, například 

Vojtěch:  

„Plaval jsem dvacet let, pak jsem kvůli nemoci přišel o zrak a chvilku mi trvalo, než 

jsem si na to zvykl, plaval jsem šejdrem a taky jsem se celkem bál, což je myslím 

pochopitelné… ale každopádně jsem chtěl zase začít plavat, když jsme se přistěhovali sem, 

což bylo asi po dvou letech, takže jsem zašel tady za rohem do nejbližšího klubu a chtěl se 

nahlásit. Mají tam všechny věkové kategorie a přijímací zkoušky takové, že to uplavu i bez 

tréninku, takže jsem tam šel v podstatě s tím, že se hned přidám… jenomže to jsem se teda 

šeredně pletl. Když jsem se tam nahlásil, tak se mě zeptali, jestli si dělám srandu nebo jestli 

je to nějaká skrytá kamera…. Po tom, co jsem jim vysvětlil, že to myslím úplně vážně, tak mi 

ten pán dokonce řekl, ať se laskavě smířím s tím, že jsem slepý a nechodím jim tam brečet, 

že nemůžu plavat. No, co bys na to asi řekla…“ (Vojtěch, 43 let, 1. 5. 2016).  
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Jak je vidět na tomto příkladu, postižený jedinec je společností do role 

stigmatizovaného manipulován, Vojtěch sám evidentně neměl pocit, že by mezi ním a jinými 

plavci byl nějaký rozdíl, jinak by na trénink nechodil. Na jednání klubu reagoval s klidem a 

řekl si, že v tomto plaveckém klubu nejsou dostatečně rozumní lidé a šel plavat jinam bez 

toho, aby to mělo nějaký zásadní vliv na jeho psychiku či vnímání sebe sama jako tomu bylo 

u jiných aktérů mého výzkumu. Jak potvrzuje Goffmann (2003), takováto situace, kdy 

jedinec zůstává svým stigmatem relativně nedotčen je poměrně častá. Jedná se o takovou 

situaci, kdy jedinec vnímá sám sebe jako plnoprávnou bytost, a naopak ostatní se mu jeví 

„jiní“, přičemž je chráněn svými vlastními představami o identitě. Své stigma si sice nese, 

ale nezdá se, že by na něj nějakým výrazným způsobem působilo.  

Zde bych ráda na dvou příbězích ukázala, jakou povahu má dynamika vztahů a jak 

se proměňuje, když do hry vstoupí postižení. Ráda bych přiblížila a popsala podobnou 

situaci, ač s jiným kontextem, kdy jsme se společně s Petrou vydaly během jednoho dne 

navštívit dvě jízdárny. Konkrétně bych ráda tyto dvě situace porovnala, přičemž jedna 

skončila dosti rázným odmítnutím a druhá zápisem do jezdeckého kurzu. Úvodem je dobré 

uvést, že obě jízdárny se nachází ve stejném městě, jsou zhruba stejně velké a ani jedna 

z nich se neúčastní žádných vrcholových závodů. Dokumenty, které člověk při vstupu do 

jejich kurzů podepisuje, jsou v podstatě totožné, v obou jízdárnách je většina zodpovědnosti 

za jakékoli potíže na jedinci, a to bez zřetele na to, zda trpí nějakým postižením či nikoli. 

Před příchodem na jízdárnu vymyslela Petra vzhledem ke svým zkušenostem určitou 

„strategii“, jak mě využít pro lepší postavení při vyjednávání. Konkrétně měla v plánu využít 

mého kulturního kapitálu (tedy dvou absolvovaných kurzů praxe i teorie jezdectví), 

sociálního kapitálu (tedy vztahů s řadou jízdáren a chovatelů) a celkově i symbolického 

kapitálu k tomu, abych vyjednala stejné podmínky pro sebe jako i pro ni. Měla jsem být tedy 

mluvčím a cílem bylo dostat Petru do jezdeckého klubu, případně nejprve do kurzu.  

Jízdárna č.1:  

Petra nepřišla o zrak úplně a dokáže se relativně jistě pohybovat i v neznámém 

prostředí. Většinou ale s holí, kterou si ze zcela utilitárních důvodů na jízdárnu nevzala a 

nechala jí v autě. Vybavila se pouze tmavými slunečními brýlemi. Nejprve schůzka 

s majitelkou jízdárny probíhala zcela standardně, prošly jsme stáje a následně šly do 

kanceláře, kde jsme si měly promluvit o detailech členské smlouvy, příspěvcích atp. Situace 

se proměnila až v okamžiku, kdy se ona majitelka zeptala Petry, zda si v místnosti nesundala 
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brýle, protože má nějaký problém se zrakem. Na takovou přímou otázku nebylo možné 

odpovědět jinak než pravdivě. Ihned po Petřině odpovědi došlo hned k několika změnám. 

Doteď sedící majitelka jízdárny se postavila přímo naproti Petry, narovnala se a zkřížila si 

ruce na prsou, jakoby i fyzicky chtěla dát najevo svou autoritu a nadřazenost a získala tak 

lepší postavení pro výkon své moci. Změnila se také její rétorika – sdělila mi, že se spolu 

pobavíme „až vyřeší tuhle věc“. O Petřině postižení a potažmo i o Petře tedy najednou začala 

mluvit jako „o té věci“. Toto zvěcnění Petry ukazuje na majoritní vnímání zdraví jako 

předpokladu plnohodnotného lidství (Kolářová, 2012). Jak uvádí Goffmann, zcela 

samozřejmě věříme, že osoba se stigmatem není tak docela člověkem. O tento předpoklad 

pak opíráme různé formy diskriminace a marginalizace, jejichž prostřednictvím, jakkoli 

často nevědomky, snižujeme její životní šance (2003:13). Petra se snažila zachovat dojem 

profesionality a argumentovat pomocí svých zkušeností s jízdou a péči o koně a z obecných 

znalostí o nich a prokázat tak, že je schopná v klubu fungovat. Majitelka jízdárny už jí ale 

od otázky na zrak příliš neposlouchala a bez ohledu na to, co jí Petra říkala, jí rovnou 

oznámila, že jí v žádném případě nepřijme. V ten okamžik bylo její přesvědčení o Petřině 

nekompetentnosti tak silné, že další vyjednávání nemělo smysl. Slovy Goffmanna (2003) 

měla majitelka, stejně jako velká část majority sklon připisovat dané osobě celou řadu 

nedokonalostí na základě jedné původní bez ohledu na její reálné schopnosti.  

Této majitelky jsem se ještě poté o samotě zeptala na důvod jejího rázného odmítnutí 

Petry a odpovědí byl fakt, že je tam majitelkou a může si rozhodovat, jak chce. Odpovědí 

bylo tedy zdůraznění její absolutního rozhodovacího práva, vycházející z jejího postavení a 

autority jakožto majitelky jízdárny, která určuje vlastní pravidla a členy si vybírá. Nebylo 

tedy možné situaci zvrátit v Petřin prospěch.  

Jízdárna č.2  

Na druhé jízdárně probíhala návštěva nejprve dosti podobně. Majitelka této jízdárny 

nás ale po prohlídce stájí vzala ke skupince jezdců různého věku, kteří zrovna seděli venku 

na kruhových lavičkách a čekali na majitelku, aby jim dala jakýsi teoretický výklad. 

Představila nás a o Petře řekla (aniž by se na to předtím ptala), že má trochu problém s očima. 

Sezení v kruhovém uspořádání, kdy byli všichni stejně vysoko, působilo rovnoprávně. To se 

po chvíli lehce změnilo, když si majitelka stájí sedla na kolena, aby byla výše než ostatní a 

měla jakousi autoritu jakožto přednášející. Byly jsme součástí celé přednášky či workshopu 

a po jeho skončení se Petra do kurzu zapsala. Této majitelky jsem se pak o samotě také ptala 
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na její názor a řekla mi, že „Umí jezdit? Umí. A i kdyby neuměla, tak jí to naučíme. Od toho 

tady jsme ne?“. Brala tedy v potaz pouze Petřin zájem o jízdu na koni a její vyhovující 

fyzický stav (tedy to, že na koně vyleze a má dostatečnou fyzickou kondici pro jízdu).  

Do odmítnutí Vojtěcha ze strany plaveckého klubu a Petry ze strany první jízdárny 

se mohlo promítnout více faktorů. Kromě nezkušenosti či neznalosti a předsudků jednotlivců 

v jeho vedení, zde vstupují také legislativa, zvyklosti a struktury klubů, ve kterých se odráží 

obecně vžitá představa „zdravých“ a v protikladu „nemocných“ potažmo postižených. Tím, 

že vznikají alternativní sportovní kluby pro osoby s postižením, dochází k jejich 

symbolickému oddělení od „normálních“ sportovců a když se Petra a Vojtěch ucházeli o 

místo v klubu pro „nepostižené“, narušili toto očekávané oddělení a nedrželi se tak místa, 

které jim je společností přiřazeno. Společnost působí na jedince s postižením 

normalizačními donucovacími silami, s cílem normalizovat nejen jeho tělo, ale také 

jedincovu sociální roli. Jelikož se nemoc a potažmo postižení jakožto v určitém ohledu 

nevyléčitelná nemoc projevuje jako dysfunkce, která zamezuje efektivnímu předvádění 

„normálních“ sociálních rolí (Parsons, 1991), je od nemocných a postižených očekáváno, že 

se budou chovat jako nemocní, případně postižení, že tedy budou pasivní, nebudou se příliš 

objevovat mezi lidmi, nebo se snažit zapojit či dokonce vyniknout v pracovní či jiné oblasti 

života (Vágnerová, 2001), a tato očekávání Vojtěch, Petra i další narušili.  

Pro jedince se zrakovým postižením zároveň nemají „normální“ sportovní a jiné 

kluby vybavení, školící materiály, proškolený personál, ani s nimi většinou nepočítají 

v klubových smlouvách a dodatcích o případných nehodách a mohou mít například pocit, že 

není snadné takového jedince pojistit atp. Když jsem se snažila vedení zmíněného 

plaveckého klubu kontaktovat a zeptat se na jejich zdůvodnění s tím, že nebude možné je 

podle mé diplomové práce nijak identifikovat, řekli mi jenom tolik, že se slepým člověkem 

si nikdy nemůžou být jistí, co se stane, nemůžou mu dělat chůvu, a co by podle mě měli 

dělat, pokud by Vojtěch třeba narazil hlavou do okraje bazénu anebo by uklouzl a spadl do 

vody. Tělo, které je zdravé po všech stránkách, je bráno majoritou jako žádoucí 

(Canguilhem, 1991). Postižení tuto normu porušuje a tělo Vojtěcha a dalších svým 

postižením jednoho orgánů navozuje pocit celkové „nenormálnosti“ a nefunkčnosti. Vedení 

plaveckého klubu proto vyjádřilo svou obavu z úrazu či jiných nepředvídatelných okolností. 

Ovšem na plaveckém bazéně se úrazy stávají relativně běžně a plavecký oddíl by na to měl 

být připraven vždy bez ohledu na to, zda v jejich týmu plave nějaká osoba s postižením či 
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nikoli. Jde zde o nastavení podmínek systému, dle norem tohoto klubu není nutné počítat se 

začleněním jedince s postižením a mít proto odpovídající vybavení a pracovníky.  

Stejnou zkušenost mi v průběhu výzkumu popsalo relativně velké množství aktérů. 

U celé řady volnočasových aktivit musí být s jedincem se zrakovým postižením navíc 

přítomna vidící osoba, která funguje jako vodič, trasér, podávač atp., na což sportovní kluby 

pro zdravé jedince často nemají kapacity. Pokud se jedná o kulturní střediska či hudební 

školy, jsou osoby se zrakovým postižením znevýhodněny například tím, že jelikož nejde 

zároveň číst noty v Braillově písmu a hrát, je nutné se je naučit z paměti, což je často 

zdlouhavé a u delších skladeb ne vždy stoprocentní. Hudební školy proto dle slov aktérů 

mého výzkumu často takového studenta nepřijmou, protože si neumí představit, jak by hrál 

s ostatními, kteří zahrají novou skladbu i napoprvé pouze s notami. Taneční kluby pak osoby 

se zrakovým postižením odmítají automaticky s vysvětlením, že oni tanec předvádí pro 

mnoho párů a není možné to vysvětlovat jednomu (nevidícímu) páru výrazně déle… Existují 

ale také taneční pro zrakově postižené pořádané například obecně prospěšnou společností 

TyfloCentrum. Osoby navštěvující tyto taneční mají posléze možnost chodit do tančíren, kde 

si naučené tance jednak procvičí a také k nim přidají nové figury pod vedením tanečně 

zdatných dobrovolníků.  

Dalším tématem, na které mě Vojtěch a další účastníci mého výzkumu přivedli, je 

přesvědčení majority, že jedinci se zrakovým postižením automaticky nejsou smíření se 

svým stavem a žijí tak v jakémsi neustálém smutku a nespokojenosti se sebou. Z čeho ale 

takové přesvědčení vychází?  

Pokud se člověk v průběhu života stane důsledkem nemoci či nehody postiženým, 

musí se potýkat s celou řadou méně či více nepříjemných a často také neočekávaných změn. 

Jak píše ve své autobiografické knize Robert F. Murphy (2001), lidé s nově nabytým 

postižením se musí často potýkat s touhou stáhnout se do sebe, vytvořit si ulitu a 

nekomunikovat se světem. Mnozí lidé toto nutkání vyslyší, jelikož je pro ně velice obtížné 

vyrovnat se s postižením a vším, co přináší. K touze izolovat se napomáhají také pocity studu 

a viny, a to i v případech kdy si za svůj zdravotní stav jedinec v žádném případě nemůže. 

Část mých respondentů, kteří přicházeli o zrak postupně, mi potvrdila, že v průběhu toho 

procesu, procházela jejich identita a sebeúcta často obrovskými změnami a 

restrukturalizacemi. Část aktérů mého výzkumu mi vypověděla, že po tom, co přišli o zrak, 

se jim část jejich starých přátel a kolegů vyhýbala anebo nevěděla, jak s nimi komunikovat. 



61 
 

V případě konfrontace s osobou s tělesným postižením jakéhokoli typu je toto postižení 

v popředí vědomí obou stran v průběhu sociálních kontaktů a obě strany musí něco udělat, 

aby se setkání normalizovalo. Pokud se to nepodaří, většinou jsou setkání tak nepříjemná 

pro obě strany, že se kontakty po čase přeruší. Podle Murphyho snad všechny postižené trápí 

zvláštní dilema – pokud se chtějí plně střetávat se zdravými lidmi, nesmějí si stěžovat – ale 

když si nestěžují, tak se na ně ostatní začnou dívat jako na hrdiny, a to ještě zvýší jejich 

sociální izolaci. Jak to ale bylo v případě Vojtěcha v příběhu z plaveckého klubu? On si 

nestěžoval, pouze kromě jiných informací o sobě oznámil také to, že je slepý. Vedení 

plaveckého klubu mu ale sdělilo, ať si nestěžuje, automaticky tedy předpokládali, že je se 

svou situací neztotožněný. V tomto i dalších případech se tedy jednalo o hluboce zakořeněný 

stereotyp, že pokud jedinec není „normální“, automaticky po takovém stavu touží a se svým 

postižením je tedy nutně nesmířený. Takovéto přesvědčení je v majoritním nazírání 

automaticky propojeno s rolí postiženého. Svět „zdravých“ se zde tedy prosazuje jako jediný 

legitimní a od jedinců, kteří jeho podmínky nesplňují, se očekává, že usilují o začlenění a 

nemohou být spokojení, dokud toho nedosáhnou. Neschopnost jedinců s postižením svůj 

stav přijmout je prezentována také v médiích (Longmore, 1987), což převládající názor 

jenom dále potvrzuje.  

3.3.4. Vzdělání  
 

Moji informátoři, kteří chodili na „speciální“ školy toto období hodnotili různě. Pro 

některé to byla pozitivní zkušenost, jiní by spíše ocenili, kdyby se i dříve více dbalo na 

zapojení žáků se zrakovým postižením do „klasických“ škol. Tito jedinci většinou tvrdili, že 

už si toho tolik nepamatují, anebo toho o své škole neměli moc co říct. Zaměřím se 

především na jedince, kteří chodili na školy pro „zdravé“ děti. Konkrétní podmínky 

umisťování do škol platné v době, kdy probíhal výzkum, jsou pak uvedené v příloze číslo 3. 

Ve školním prostředí se tak jako v jiných životních sférách projevují určité předsudky a 

vyčleňování jedinců s postižením z normality, na škole jakožto vzdělávací instituci je dobře 

vidět také její disciplinační role ve vztahu ke státu.  

Na tomto místě je dle mého vhodné si připomenout Foucaultův koncept biopolitiky, 

která „(…) vytváří populaci jako předmět kontroly, regulace, analýzy, intervence a 

modifikace“ (Foucault 1980: 171). Zdraví a výkon je zpolitizováno a vystupuje jako hlavní 

priorita vládních programů, kdy se vytváří skrze zdravotní, administrativní, vzdělávací a 
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normalizační metody péče o populaci. Pro zlepšení stavu populace je nejprve nutné získat o 

ní dostatek informací pomocí statistických metod (sčítání lidu, procenta ukazující porodnost, 

úmrtnost atp.). Na základě takto získaných dat se pak definují normy, vůči kterým se jedinci 

poměřují a rozřazují do určitých skupin a dané způsoby intervence se tak samy legitimizují, 

jak říká Armstrong (1983:53): „statistické studie tvoří aparát pro distribuci disciplinárního 

pohledu napříč společností“. Dle Foucaulta je cílem disciplinačních procesů fungování 

každého těla jako spolehlivého, poslušného a plně automatizovaného stroje, jelikož takové 

tělo pak může být plně podřízeno a využito pro potřeby moci (Foucault, 2000: 201). Cílem 

biopolitických snah je tedy zdravá a soběstačná, výkonná populace. Nezbytnou součástí 

takovéto strategie je pak snaha o určité zpravidelnění a tím také předvídatelnost chování. 

Stát skrze školy disciplinuje občany a tělo jedince se zrakovým postižením tak úplně 

nezapadá do požadované normy, odchyluje se, není možno jej vyléčit a přivézt ke zdraví a 

tvoří tak pro biopolitiku „problém“. Norma je mocí, jež má za cíl zbavit jedince jeho 

individuálních znaků, vlastností a odchylek, což u jedince s postižením z výrazné části není 

možné.  

Podle Foucaulta proměňuje povinná školní docházka každé dítě na žáka bez ohledu 

na jeho individualitu a následně ho prostřednictvím disciplinačních technik upravuje, dokud 

nemá zcela zautomatizované požadované návyky a chování (2000). Hlavními principy 

disciplinace v rámci školního prostředí je pak rozdělení jedinců v čase a prostoru, princip 

transparence a zvládání těla. K tomu jsou pak zapotřebí různé typy sankcí a dohledu.  

Disciplinace v rámci školního prostředí probíhá na principu transparence, 

definovaném časovou kontrolou jedinců (Foucault, 2000). Snaží se o co nejefektivnější 

využití času, dodržování pravidelnosti a přesnosti úkonů. Vyučovací hodiny mají přesně 

daný čas, ve kterém se pracuje, rok je rozdělen na dvě pololetí atp., což umožňuje pracovat 

s jasně daným výukovým plánem, který má pro dané časové úseky, jasně určený cíl. To pak 

zároveň umožňuje měřit a porovnávat výsledky jednotlivých žáků.  Jde tedy o maximalizaci 

efektivního využití času, vytvoření režimu a plánu úkonů a aktivit, na které si těla jedinců 

navykají a skrze které se ukázňují (Foucault, 1999). Zahájení, průběh i konec činností je 

řízen pedagogem či zvoněním, žáci nemohou opustit školu před ukončením hodiny, každý 

den se dostavují ve stejnou dobu atp., mají tedy jasně daný řád. Aktéři mého výzkumu mi 

popsali, že ne vždy pro ně ale platilo to stejné, někdy měli například pocit „jakobych toho 

učitele zdržoval, že prostě musí odučit to a to, za takovou a takovou dobu a tím, že mi to 
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třeba musí zopakovat nebo jsem si něco dýl nastavoval, jsem mu rozhodil harmonogram a 

občas to skončilo dokonce tak, že mě z hodiny vyhodil“ (Petr, 31 let, 16.5.2016). Petr a jiní 

tak svým postižením narušovali efektivitu využití času ve škole a docházelo proto k tomu, 

že byli z hodiny či přímo ze školy vykázáni. Jiní aktéři výzkumu mi vypověděli, že se 

například neúčastnili hodin tělocviku, výtvarné výchovy či celé řady exkurzí a byli tak 

doslova vyčleněni z časového rozvrhu, protože narušovali řád normy a nebylo možné je k ní 

přivézt.  

V rámci biopolitiky je moc uplatňována také skrze prostor a jeho působení na 

jedince. Uspořádání žáků v prostoru třídy má být takové, aby umožnilo obecný i individuální 

dohled, aby šla kontrolovat jejich přítomnost či absence, jejich kvalita, aby se zamezilo 

nežádoucí komunikaci a aby bylo možné je porovnávat a třídit (Foucault: 2000). Ve způsobu 

usazování a rozsazování žáků můžeme spatřovat tendence k jejich hierarchizaci. Každý žák 

zaujímá určité umístění ve třídě, které je závislé na jeho chování, charakteru, výsledcích atp. 

Vyrušující žáci jsou například usazováni k těm poslušným, hůř prospívající do předních 

lavic anebo s těmi lépe prospívajícími atp. U žáků se zrakovým postižením se ale tyto jejich 

charakteristiky stírají, a do popředí vystupuje jejich postižení jako jediná hlavní. Alena mi 

například vypověděla, že ve třídě seděla úplně vepředu mimo řadu lavic v rohu tak, aby její 

počítač, který jí předčítal, nerušil ostatní děti. Nebyla tedy součástí místa, kde seděly všechny 

ostatní děti. Její postižení jí tedy doslova vyčlenilo jak fyzicky, tak i sociálně. I další aktéři 

mého výzkumu byli ve škole vyčleněni z prostoru určeného pro „normální“ žáky. Ať už byla 

jejich lavice jinde, než ostatních anebo neměli ani vlastní skřínku.  

Jiný z aktérů mého výzkumu mi vypověděl, že se kvůli svému postižení rovněž 

nacházel mimo či spíše pod hierarchickou strukturou. Měl jiná zadání úkolů, neúčastnil se 

všech exkurzí, které byly součástí výuky, někdy musel zůstávat ve škole déle, nechodil do 

chemických laboratoří ani na hodiny tělocviku, neměl vlastní skřínku, protože ho rodiče 

vozili i vyzvedávali a mohli mu tak prý věci vozit atp. Skrze všechny tyto výjimky se 

ustanovuje pozice nevidomého. Fakt, že Alena i další aktéři mého výzkumu byli ve třídě i o 

přestávkách vyčleňování a že, jak mi vypověděli, nebylo výjimkou, že na ně učitelé i žáci 

sahali, aby je na sebe upozornili, místo aby na ně zavolali a přímo tedy vstupovali do jejich 

osobního prostoru, to všechno je způsob, kterým se ustavuje nerovnost a hierarchie mezi 

učiteli, ostatními žáky a žákem se zrakovým postižením.  
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Dalším typem disciplinace ve školním prostředí je tedy působení na tělo žáků. Žáci 

jsou vedeni k určitým pohybům (psaní, postoji těla, manipulace s předměty, sezení atp.) a 

jejich správnému provedení, které pak pomáhají k efektivnímu využití času (Foucault, 

2000). Žáci se zrakovým postižením jsou ale překážkou v dosažení maximální efektivity 

času a výkonu, jelikož nejsou schopní plnit dané požadavky. Jejich tělo neodpovídá normě 

a řešením tedy většinou je jejich vyjmutí z celku žáků, ať už individuálním plánem, 

vyloučením z některých hodin, anebo jiným způsobem. Jsou tedy normalizována nejen 

jejich těla, ale zároveň jde o normalizaci jejich role „postiženého“.  

Disciplinace nejen ve škole se neobejde také bez různých typů sankcí. „Chování 

jedinců je vyhodnocováno na mikroúrovni času (pozdní příchody, absence, přerušení 

činnosti), činnosti (nepozornost, nedbalost, nedostatečná horlivost), způsobu chování 

(nezdvořilost, neposlušnost), řeči (drzost, zbytečné mluvení), těla („nesprávné“ postoje, 

nekonformní gesta, nečistota) a sexuality (nestydatost, neslušnost)“ (Foucault 2000: 255). 

„Disciplinární trestání vychází z nedodržování, ze všeho, co neodpovídá pravidlům, co se 

jim vymyká, co se odchyluje. Trestná je neohraničená oblast nekonformního (tamtéž).“ 

„Funkcí disciplinárního trestu je redukovat odchylky“ (Foucault 200:256). Existuje tedy 

určitá norma správného chování, vystupování a jednání, kterou ale jedinci se zrakovým 

postižením nesplňují, není ale možné je za to trestat tak, jako ostatní žáky. Narušují svým 

postižením přijímaný řád: „Někdy jsem měl pocit, že je strašně štve, že to dělám špatně a 

pomalu, ale nemůžou mě za to potrestat. Jiné děcko prostě okřiknou nebo něco, ale na mě to 

z logiky věci nezabere…“ (Petr, 31 let, 19.7.2016).  

Odměnou i trestem je zároveň také postavení vůči ostatním. Jde tu tedy o klasifikaci 

jedinců dle prospěchu a chování (Foucault, 2000), a jelikož jedinci se zrakovým postižením 

většinou byli nějakým způsobem „jiní“, ať už chováním, rychlostí či způsobem studia, byli 

automaticky na nižším postavení než ostatní žáci.  

Někteří aktéři mého výzkumu popsali také další prostředky, kterými byla 

prosazována hierarchie ve školním prostředí. V mnoha případech se například jednalo o 

specifické používání jazyka ve třídě. Petr mi popsal, že když někteří jeho učitelé řekli, že 

daný výlet, exkurze či zadání platí „pro všechny děti“, věděl, že to znamenalo „pro všechny 

zdravé děti“. Podobnou zkušenost mají i jiní aktéři mého výzkumu, kteří navštěvovali 

klasické školy. Petra například popisuje výklad nové látky takto: „Učitel vždycky řekl hezky 

nahlas, že to teď vysvětlí normálně a potom to vysvětlí mě … takže jako asi nějakým jazykem 
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pro nevidomé“ (6.7.2016). Učitelé potažmo systém školství ze svého postavení určují a 

definují, kdo je „normální“ a že k ostatním, kteří tuto normu nesplňují, je potřeba se chovat 

jinak, jelikož zdánlivě nedisponují takovými schopnostmi či znalostmi. „Ve škole tak 

dochází k neustálému reprodukování nejen nespravedlností, ale i nerovností“ (Noiriel, 

2012:54).  

Někteří mí informátoři se s podobnými disciplinačními technikami ve škole 

nesetkali. Menší část z nich (asi 7 jedinců) mi vypověděla, že se ve škole cítila dobře, jako 

součást kolektivu. „Učitelé mi hodně vycházeli vstříc, kolikrát se mi snažili práci nějak 

ulehčit. A s ostatníma dětma jsem vycházel taky v pohodě“ (Štěpán, 33 let, 28.6.2016). Jiní 

pak tvrdili, že je škola „(…) tak nějak nechávala proplout. Spíš se mi nevěnovali než jo. Byla 

jsem tam sice s ostatníma dětma, ale občas jsem měla pocit, jako bych ani nemusela. Prostě 

mě ignorovali, ale neměli mě kam dát asi…“ (Marcela, 38 let, 3.8.2016). 

Formální hierarchická struktura, která dodává sociální roli učitele na vážnosti, je 

jedním z hlavních zdrojů jeho moci. Učitel čerpá moc ze svého titulu, postavení a 

předpokládaných znalostí a dovedností, z toho, že vládne legitimním jazykem a také mimo 

jiné z moci odměňovat a trestat děti a ovlivnit tak jejich výsledky a případně také postup na 

další školy. Jeho pravomoc v souladu s legislativou a vzdělávacími plány, zprostředkovaná 

institucí školy zahrnuje organizaci činností v rámci hodiny, výběr metod, stanovení 

některých norem chování a hodnocení výsledků, které dle aktérů mého výzkumu ne vždy 

bylo založené na stejných předpokladech pro všechny děti. Disciplinace ve školním prostředí 

tedy mimo jiné zavádí nátlak ke konformitě a určuje jakousi pomyslnou hranici, kterou se 

definuje abnormalita (Foucault, 2000), a za kterou se často nacházeli aktéři mého výzkumu. 

Pro integraci dětí se zrakovým postižením do klasických škol jsou ale žádoucí opačné cíle, 

děti nemají být vyčleňovány a nemá s nimi být zacházeno jinak než s ostatními dětmi, tak 

jako to popisují Petr s Petrou a další, naopak má díky jejich začlenění docházet k jejich 

„posílení“ čili empowermentu. Ačkoli pozitivní zkušenosti se studiem na klasické škole 

spolu se zdravými dětmi nebyly u aktérů mého výzkumu většinové, našli se i tací, kteří mi 

vypověděli, že díky inkluzi mají nejen vyšší sebevědomí, ale prý také znalosti a schopnosti, 

které by jim speciální škola nenabídla. Ve školách tedy ne vždy nutně dochází k disciplinaci 

zmíněnými způsoby, někdy jsou žáci s postižením ignorováni, jindy jsou plně zapojeni a 

někdy dokonce zvýhodňováni. Jelikož se mého výzkumu účastnili jenom dospělí lidé, 

nebylo téma školství tak aktuální, ale myslím, že by mohlo být inspirací pro další výzkumy.  
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3.3.5. Pracovní sféra  
 

Osoby se zrakovým postižením v mém výzkumu se ve svém životě potýkají 

s podceňováním a strukturálním znevýhodňováním vlastní osoby také v rámci pracovní 

sféry a pracovních vztahů. Zaměstnání má v životě člověka nezastupitelný význam, jenž je 

zakotven v uspořádání společnosti i samotné v psychice člověka, nejde pouze o zdroj financí, 

ale také sebeúcty a seberealizace (Mareš, 1998). Ve srovnání se „zdravými“ vrstevníky je 

míra ekonomické aktivity jedinců s postižením stále výrazně nižší. Ale jak uvádí Novosad 

(2009), znevýhodnění jedince v přístupech k životním šancím a uplatnění nevzniká 

samotným postižením, rozvíjí se sekundárně, v návaznosti na bariéry všeho druhu a postoje 

okolí. Tyto bariéry pak vedou k tomu, že jsou lidé s postižením na pracovním trhu tlačeni do 

nevýhodných či marginálních pozic na trhu práce (…) a jejich vystavení vyššímu riziku 

nezaměstnanosti, respektive jejich vytlačení do dlouhodobé nezaměstnanosti (Mareš, 1998). 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením s sebou nese pro zaměstnavatele určité 

výhody. Pozitivní motivací zaměstnavatele pro zaměstnání osoby s postižením můžou být 

slevy na dani z příjmů či například zvýhodněná pozice u některých veřejných zakázek. 

Ačkoli Povinný podíl plnění8 u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 25 pracovníků 

uvádí povinnost zaměstnat 4 procenta celkového počtu zaměstnanců, celá řada firem namísto 

toho volí alternativu služeb či výrobků od zaměstnavatelů, kteří jedince s postižením 

zaměstnávají, anebo odvod do státního rozpočtu, případně nějakou kombinaci.   

Lucie: „Oni si můžou vybrat, že jo, buď zaměstnají postiženého anebo to odvedou 

anebo si objednaj nějaké výrobky nebo třeba poradenství. Takže místo toho, aby vznikly 

třeba tři pracovní místa, nevznikne ani jedno a my se můžeme jít klouzat“ (25 let, 12.4.2016).  

V nižší zaměstnanosti osob s postižením, v porovnání s jejich vrstevníky hraje roli 

celá řada faktorů. Když opomeneme nižší vzdělání, profesní kvalifikaci či fyzické bariéry, 

jejich postavení na trhu práce je zhoršováno například také nedostatečnou informovaností 

potenciálních zaměstnavatelů ať už o podmínkách zaměstnávání osob se zrakovým 

postižením, anebo také o tom, jaké kompenzační pomůcky mohou pořídit, aby práci urychlili 

a zjednodušili.  

                                                           
8 https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp  

https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp
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To potvrzuje i Daniel P.: „Šel jsem pracovat do jednoho call centra, nějaká 

zákaznická linka, projev mám super, no ale tu klávesnici už vidím hůř. Chvilku jsem to nějak 

zvládal, ale pak jsem se šel zeptat na počítač s hlasovým výstupem, bylo by to prostě lepší a 

ono to ve svý podstatě není ani o moc dražší. No a oni na mě koukali, jak kdybych spadl 

z višně a vůbec nevěděli, o co se jedná. Ale není to ani tak o tom, že by se nezajímali, oni 

prostě neví a asi ani neví, kde si ty informace najít“ (40 let, 1.4.2016). 

Daniel P. a jiní se pak setkal s jiným projevem majoritního vnímání postižení: „Když 

jsem třeba někde na úřadech nebo jednám s novými klienty a přijdu s brýlema nebo holí, 

všichni na mě koukaj jako bych ani nebyl člověk, jako bych byl něco míň a někdy třeba 

začnou rovnou mluvit s mým parterem i když já stojím vedle a já dělám všechen byznys a 

know-how je moje a on je jen pomocná síla, jenomže on je tady ten, co vidí, že…“ 

(12.3.2016). 

Na každém, kdo je zaměstnán, je vykonáván dohled, sloužící k evidenci a kontrole 

výkonu zaměstnanců a následnému použití těchto dat pro zvýšení efektivity práce (Foucault, 

2000). Osobnost jedince se zrakovým postižením je ale často redukována pouze na jeho 

postižení, související s předpokládaným „postižením“ také jeho efektivity. Hodnota těla je 

v pracovní sféře měřena výkonem, a to i tím předpokládaným, a tělo jedince s postižením je 

považováno za neproduktivní (a neprodukující). Takovéto majoritní přesvědčení pak 

zdánlivě legitimizuje diskreditující či ponižující praktiky na něj zamířené. U účastníků mého 

výzkumu se jedná hlavně například o větší dohled, kontrolu v práci, nutnost vypisování 

většího množství kontrolních protokolů než jiní pracovníci ve stejném postavení, častější 

schůze s vedením společnosti, menší pravomoci na stejné pozici před a po úrazu atp.  

V mém výzkumu je ale také několik jedinců, kterým se nepodařilo najít práci. 

Následkem takového déletrvajícího stavu pak mohou být pocity méněcennosti či frustrace. 

Slovy Pavla D.: “Mám školu, mám kvalifikaci, ale nemám práci. Snažil jsem se dost dlouho, 

myslím, že teď to budou tak tři roky a nic. Prostě na to kašlu, už se nebudu snažit, budu doma 

a nějak to bude“ (29 let, 15.5.2016). Takováto dlouhodobá zkušenost s těžkou prostupností 

systému pro jedince s postižením spolu s pocity frustrace, pak v delším horizontu vede ke 

strukturální nezaměstnanosti.  Pro zrakově postižené jsou dostupné různé rekvalifikační, 

vzdělávací a pracovně rehabilitační programy, které je připravují na práci v celé řadě oborů. 

„Ale když je pak nikdo nechce moc přijmout tak je to těžký. My je tady můžeme vyškolit, 

všechno je naučit, napsat jim doporučení atp., jenže pořád je to na zaměstnavateli, jestli je 
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přijme. Někteří třeba nechtějí jít do chráněné dílny, protože to je pod jejich úroveň, jenže 

jinou práci si nenajdou, tak jsou doma a rezignujou“. (Provozovatelka chráněné dílny a 

rekvalifikačních kurzů, 16.4.2016). Vágnerová uvádí, že tyto pocity pak vyvolávají různé 

druhy obranných reakcí, například přijetí role oběti, negativní vztah k majoritní společnosti 

obecně či přehnaná demonstrace postoje přijaté bezmoci atp. (2004) 

3.4. „Normální postižený“ a důležitost podpůrných sítí 

U všech jedinců, bez ohledu na to, zda se s postižením zraku narodili anebo jej získali 

v průběhu života, se ukázalo důležité, jaké podpůrné sítě oni a jejich rodiny využívají – zda 

se jedinci stýkají také s jinými rodinami se zrakově postiženým členem, zda jsou součástí 

komunity nevidících, s kým tráví volný čas, v jakém kolektivu pracují, zda navštěvují 

organizace či asociace, které jim mohou pomoci atp.   

Někteří aktéři mého výzkumu se majoritně přijímané představě o postižených a jejich 

odklonu od normy přizpůsobili pouze částečně, anebo lépe řečeno si jsou vědomi majoritních 

představ a očekávání, silně je vnímají, ve svém životě jimi ale nejsou ovlivňování ve všech 

sférách. Jako například Jana (29 let, 23.5.2016): „Já si myslím, že je to prostě těžký pro 

někoho jako já najít si pořádnýho chlapa, práci, postavit si dům nebo mít rodinu. Já jsem 

nějaké přítele měla, ale přesně jak to říká mamka, radši se drž doma a budeš v pohodě. 

Prostě to nebylo dobrý a akorát jsem pak z toho byla zničená…“  

Na příkladu Jany je důležitých hned několik bodů, které jsou společné pro velké 

množství účastníků mého výzkumu. Její vyjádření „je to těžký pro někoho jako já“ ukazuje 

na to, že se vnímá jako jiná. Je si vědoma toho, že neodpovídá modelu „normálního“ člověka, 

cítí se být určitým způsobem bezmocná či ovládána svým postižením, které jí nedovoluje 

najít si partnera či práci. Setkává se tedy s obecně vžitou představou o postižených jakožto 

nezaměstnatelných jedincích, kteří nemohou mít ani „normální“ partnerský vztah a 

uvědomuje si, jak je všudypřítomná a silná. Již výše jsem uváděla, že osoby se zrakovým 

postižením jsou předmětem symbolického násilí, v jehož důsledku Jana přijala za své 

majoritní přesvědčení o „normalitě“, ze které je jako postižená vyjmuta.   

Stejně tak to popsal i David (30 let), když mluvil o porovnání se svým bratrem: „On 

to má prostě všechno hrozně jednoduchý, ale s těmahle očima se to prostě dokázat nedá, 

vždyť to je každý hned jasný a nechce se mnou nic mít“ (17.7.2016). Z Davidova a Janina 

vyjádření je zřejmé, že výrazně vnímají obraz o postižených, který společně s médii a 
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dalšími činiteli vytvářejí a který je majoritou sdílený a internalizovaný. V životě Jany, 

Davida a dalších, jejichž životy jsou výrazněji ovlivňovány majoritními představami, se 

příliš neobjevuje širší rodina jako výrazně aktivní činitel, neobjevují se tam téměř žádné 

podpůrné aktivity (anebo se objevují v zanedbatelné míře) ani velké zapojení do komunity 

nevidících.  Sociální síť rodiny se tedy skládá především z majority a majoritních 

přesvědčení, bez větších kontaktů s komunitou nevidících anebo organizacemi, které 

s nevidícími spolupracují. Názory těchto jedinců a formování jejich názoru o postižených a 

potažmo také vlastního života jsou tak často ovlivněny předsudky a majoritním vnímáním 

normality, do kterého nezapadají.  

Důležitost okolí potvrzuje i paní Gabriela, která vede několik typů terapií, když 

hovoří o skupině nových lidí, kteří začali docházet na její lekci: 

„Musím říct, že ačkoli je každý člověk jiný, tak určité pravidelnosti tady jsou každý 

rok. Myslím v rozložení skupiny, to já už po těch letech dokážu dobře určit. Vždycky sem 

přijde někdo, kdo je „sám“ (naznačuje uvozovky prsty), tomu se věnujeme nejvíc, protože 

tak nějak neví, co se sebou a často má o sobě hrozně špatné mínění, pro nás to znamená, že 

nemá podporu v rodině, žádné tety, strejdy nebo babičku, která by mu pomohla v té nové 

těžké životní situaci. Třeba tento rok tady přišli dva takoví muži. Oba středního věku, oba 

dříve vidící a úspěšní, každý jiným způsobem přišel o zrak nebo nějakou jeho část, která ho 

nyní hodně omezuje. Je vidět, že i když už oba nějaký měsíc s tímhle zrakem žijou, tak mají 

pořád dost zkreslené představy o postižených. Vždycky mi přijde, že v těch lidech jsou jakoby 

dvě osoby – první, ta původní, vidící, pro kterou jsou postižení buď neviditelní anebo 

nedůležití, protože jsou prostě postižení, jakoby to byli horší lidi, často maj spoustu 

předsudků a takového toho vidění „všichni říkají, tak je to pravda“ (opět uvozovky prsty). 

No a pak, ta druhá část toho člověka je postižená. A to se hrozně pere. A ten člověk, pokud 

nemá podporu, nemá někoho, kdo by ho vedl, kdo by mu pomáhal a sjednotil ty dvě půlky, 

prostě aby to byl normální, úspěšný člověk bez zraku, tak je to pak těžký. Ty lidi pak dost 

často nevydrží ani u nás. Pak je tu další část, která má podporu rodiny, vždycky nám vypráví 

o tetách a tak, nebo spoustu kamarádů se stejným postižením a s těma je to snazší. 

S některýma, a to mluvím o dospělácích, sem třeba chodí celá rodina, víš, jako aby si užili 

koníčky spolu, poznali jiné rodiny a tak. Pár maminek, které už byly v důchodu a seděly 

doma, mě dokonce donutily založit si facebook a pořád si se mnou píšou, ptají se na různé 

věci, informují mě, ptají se mě, kdy zase bude nějaká akce, píšou mi, jak se rodinám daří a 

tak, no je to příjemný, co vám budu povídat. Tihle lidi jsou většinou víceméně spokojení, 
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nebo alespoň nemaj tak hrozný předsudky a všechno pak moc dobře funguje. Moc ráda 

vidím, když jsou spokojení, nic je netrápí a žijou svůj život sice bez zraku, ale prostě kvalitně“ 

(1.9.2016). 

Rodiny, které sdílejí majoritní představu o postiženém jakožto jedinci, který se 

vymyká normě, a účastníci mého výzkumu jejich přesvědčení přijali za své, částečně 

marginalizují sami sebe.  

Je ale zajímavé, že David, Jana i další jsou zaměstnaní a někteří z nich žijí ve stálém 

partnerském vztahu, ačkoli to explicitně u zrakově postižených považují za neobvyklé. Vědí 

tedy o majoritním názoru a představě o postižených, pracují s ní a reflektují jí, protože si jí 

ale neinternalizovali, vedou svůj život podle svého, a ne plně podle této představy. Tento 

rozkol mě nutil zaměřit se na toto téma trochu více. V situacích, kdy jsem poukázala na 

nesoulad mezi tím, co prezentují explicitně jako „život postiženého“ a tím, jak žijí, mi 

většinou uvedli, že oni jsou výjimkou.  

„Jasný no, ale my to prostě máme jinak (pozn. funkční manželství). Ne jako normální 

postižený…“ (Jan, 34 let, 12.8.2016). 

Tak jako Jan i někteří jiní informátoři ukazují, jak je normalita situovaná, když sami 

sebe odlišují od většiny „normálních“ či „klasických“ zrakově postižených podobně jako to 

popisuje Bourdieu, kdy distinkce je podle něj: „...vztahová vlastnost, která existuje jedině ve 

vztahu a skrze vztah k vlastnostem jiným“ (1998:13). To potvrzuje i Petra: “Dřív jsem si 

myslela, že jsme prostě postižený, chováme se jako postižený a tak. Pak jsem se ale začala 

vídat s více podobnejma lidma a pochopila jsem, že my jsme jiný. My to prostě doma nemáme 

postavený tak jako ti klasičtí nevidomí… Někdy jsem byla i překvapená, jak moc jsme jiný, 

no prostě normálně fungujeme“ (2.4.2016). 

Petra, Jan, Jana i David a další si jsou tedy vědomi obecného přesvědčení o 

možnostech či schopnostech nevidomých, sami jej dokonce v některých ohledech sdílejí a 

podílejí se na konstrukci „nenormality“ postižených jako homogenní kategorie, nemají jej 

ale internalizované natolik, aby se podle toho řídil jejich vlastní život. Tuto skutečnost pak 

explicitně vysvětlují individuální zkušeností, tedy že oni do oné komunity zrakově 

postižených vlastně tak úplně nepatří, že jsou jiní. Jako například Tomáš (29 let).  Při 

přestupování v metru jsme společně zahlédli pár zrakově postižených, který byl trochu 

dezorientovaný a pravděpodobně kvůli tomu měl menší výměnu názorů. Tuto situaci Tomáš 

komentoval takto: „Vidíš jak to maj, to já hned poznám, že jde o postižený a ani je nemusím 
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vidět. Hádaj se a nemůžou najít cestu viď, prostě klasika. Přijde mi, že jsem prostě jinej než 

normální postižený“ (3.3.2016). Žádný z mých informátorů tedy neuvedl konkrétní znak 

distinkce, v čem jsou tedy jiní než ti „klasičtí“ postižení, spíše uváděli, že se jedná o 

samozřejmou věc, jakoby šlo o dvě přirozeně oddělené skupiny.  

Zbývající aktéři mého výzkumu, kteří měli zkušenost s podceňováním ze strany 

rodiny či blízkého okolí, majoritou obecně sdílenou představu nijak dlouhodobě nepřijali a 

na situaci, kdy je jejich okolí či rodina podceňovala a upírala jim určité schopnosti či 

kompetence, pak reagovali různými způsoby. Jejich nesouhlas s vlastním podceňováním 

souvisí mj. také s jejich empowermentem čili zmocněním a potažmo tím, že se u všech 

těchto jedinců v různě velké míře objevují podpůrné sítě, ať už se jedná o širší rodinu, blízké 

přátele anebo častý kontakt s komunitou nevidících a organizacemi, které jim pomáhají.  

Lucie: „Když jsem přestala vidět, tak jsem byla chvilku úplně ztracená. Byl to pro 

mě najednou úplně jiný svět, a teď nemyslím jenom to, že jsem prostě neviděla a musela se 

naučit žít jinak, orientovat se jinak a tak. Jde mi o to, že jsem se cítila sama, divná, jiná než 

kdokoli, koho jsem znala. Začala jsem chodit do nějaké poradny, to bylo hrozný, … ale 

potkala jsem tam v čekárně fajn holku, taky nevidomou, se kterou jsme se daly do řeči. Vzaly 

jsme si na sebe čísla a začly se stýkat. Ona byla pro mě zlom. Vzala mě mezi svoje kámoše, 

kteří měli různé problémy s očima, a světe div se – všichni byli normální! Pamatuju si, jak 

jsem tam seděla, poslouchala je a byla jsem strašně spokojená, usmívala jsem se jako blázen, 

protože ty lidi jsou prostě normální …a já tím pádem taky“ (26.4.2016). 

„Ta skupina lidí se kterou jsem se začala vídat, je pro mě dodneška jako druhá 

rodina…“ (Lucie, 25 let, 28.6.2016). 

Podobná vyjádření byla v rámci mého výzkumu relativně častá. Tyto sítě aktérům 

mého výzkumu pomáhají překonat pocit, že nejsou „normální“, dodávají jim odvahu, 

sebedůvěru a někdy jim také suplují rodinnou oporu. Vliv podpůrných sítí jistě souvisí 

s empowementem, tedy sociálním procesem, který pomáhá lidem převzít kontrolu nad jejich 

vlastními životy; je to proces, který v lidech podporuje kompetence, které využívají ve své 

komunitě a společnosti. (Page, Czuba, 1999) Pro Petra a jiné byl empowerment spojen se 

Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), která mu pomohla vyřídit 

různé žádosti, najít zaměstnání a „…hlavně mi dali přístup ke všem možným i nemožným 

informacím a dodali mi takový ten pocit, že jsem úplně normální a všechno bude v pohodě, 

se vším mi radí a nikdy mě v ničem nenechali“ (31 let, 8.6.2016).  
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Chamberlin (1997) považuje za hlavní rysy empowermentu právě přístup 

k informacím a zdrojům, možnost výběru z více možností, asertivitu, pocit, že člověk může 

něco změnit, že někam patří a má svá určitá práva. Dle něj jde o neomezený osobní růst, 

překonávání stigmatu postižení a budování pozitivního sebeobrazu. To potvrzuje třeba i 

Alena: „Než jsem našla tu facebookovou skupinu, tak jsem sama o sobě měla hodně špatné 

mínění, prostě jsem slepá, co si budem namlouvat… dneska, dneska jsem úplně v pohodě, 

aktivní ve všech sférách a spokojená sama se sebou a hlavní dík patří právě facebooku, 

respektive všem těm lidem tam.“ (27 let, 9.3.2016) 

Jak uvádí Rowlands (1996:87), je nutné, aby jedinec chápal sám sebe jako aktivní 

subjekt se schopností participace a rozhodování o vlastním životě. Jde o pojetí „moci 

zevnitř“ (power from within), jež jako jediné může přinést skutečné zplnomocnění.  

Tomáš například jezdí i po ztrátě zraku na motorce, i když dnes už většinou jako 

spolujezdec. V průběhu mého výzkumu jel dokonce několikrát i jako řidič, ačkoli pouze na 

okruhu a s vidícím navigátorem ve sluchátkách. Později jsem měla možnost setkat se s 

Tomášovým kamarádem, který s ním jezdí na motorce normálně v provozu a doptat se ho, 

jak to vnímá on jako řidič. Onen kamarád mě tak trochu vyvedl z omylu, on jako řidič je jen 

více opatrný ale prý to v průběhu cesty vůbec není poznat, je to jenom o tom, že ví, že je 

Tomáš nevidomý. Vybavila se mi definice nezávislosti, silně propojená s empowermentem 

podle Barnese (2002): „Nezávislost neznamená, že člověk může dělat všechno sám, to 

nemůže nikdo bez ohledu na to, zda má či nemá zdravotní postižení, nýbrž vyjadřuje, že 

člověk je schopen převzít kontrolu nad svým vlastním životem a vybrat si, jaký život bude 

vést. Je to myšlenkový proces, který nezávisí na fyzických schopnostech.“ Tomáš jednoduše 

má rád motorky, tak na nich jezdí… 

Skrze takto nepředpokládaný koníček pracují osoby s postižením na redefinici svého 

postižení a majoritních přesvědčení o svých možnostech a schopnostech. Životní cesty 

jedinců, kteří byli podceňováni, ale zároveň měli silnou podpůrnou síť, byly různé, ačkoli 

měly společný silný nesouhlas s majoritními přesvědčeními. Někteří se snažili ať už vědomě 

či nevědomě vyniknout právě v oblasti, kterou jim jejich okolí upíralo. Jiní si našli práci 

anebo koníček jako například Tomáš, který se vymykal předpokladům o tom, co mohou se 

svým postižením dokázat. Tato tendence se objevuje relativně často (Goffmann, 2003) a ne 

jinak tomu bylo i v mém výzkumu. Věnují se často činnostem, jejichž výkon si bez zrakové 

kontroly lze jen těžko představit. Například lyžují, provozují horolezectví, lukostřelbu, 
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zároveň mají také mnoho zájmů, přátel, vykazují zvýšenou pracovní aktivitu, finanční 

úspěšnost nebo politickou angažovanost. To je dobře vidět na rozhovoru Jiřího se skupinou 

ostatních pro něj v té době neznámých zrakově postižených na pikniku.  

Jiří (38 let): „Já ve svým volným čase mám různý koníčky, teda když mám čas po 

práci, já mám totiž dvě práce. No a ty koníčky, hlavně teda lukostřelba a lezení, to jsou 

takový moje vášně. To bych mohl dělat furt. Já jsem třeba úplně hotovej když přijdu domů, 

ale stejně si jdu ještě chvilku zastřílet nebo lozit“ 

Skupina: „Cože?! Vždyť jsi slepej jak patrona, jak můžeš střílet nebo lozit?“ 

Jiří: „No jo, překvápko. Vždyť právě, …že jsem slepej. A dělám to normálně. A řek 

bych, že jsem v tom dokonce moc dobrej“ (12.7.2016). 

Stejně jako Jiří, tak i jiní prezentují své neobvyklé koníčky jako důkaz toho, že je 

jejich postižení v mnohém nijak nelimituje.  

Tato strategie, tedy snaha o redefinici postižení a jeho prezentaci jako nijak 

nelimitujícího, byla společná velkému množství aktérů mého výzkumu. Tato strategie je pak 

blízce propojená s tou, kdy jedinec naopak zviditelňuje své postižení a představuje ho jako 

nijak neomezující život a výkonnost jedince v rozličných situacích. Zvýšením svého 

postavení, prestiže, manifestací schopností a znalostí spojenou v některých případech také 

s ukázkou ekonomických zisků a explicitním zdůrazňováním svého postižení, jedinec 

usiluje o redefinici majoritního nazírání na postižení jako na stigma, obtíž či překážku 

v životě. O něco takového se cíleně snaží například Veronika, která pracuje jako externí 

dětská vychovatelka ve školní družině v jednom malém městě poblíž Nymburka. Je zrakově 

postižená od narození a postižení se jí stále zhoršuje, přičemž v dnešní době má asi 14,5 

dioptrií a žádné jiné zrakové omezení. Prvotním impulzem pro tuto práci pro ni byly 

okamžiky, kdy jí několik osob v její rodině dalo více či méně otevřeně najevo, že to 

vzhledem k jejímu postižení není v jejich silách. Veronika si ale šla za svým, musela 

vystudovat vysokou školu, projít několika školeními a v neposlední řadě přesvědčit vedení 

školy o své kompetentnosti… „Ještě když jsem byla na vejšce, tak si mysleli (pozn. rodiče a 

prarodiče), že to nedám, ne že nebudu pracovat, ale že nedodělám ani tu školu. Pak jsem 

měla titul a bylo vidět, že se jejich názor mění, …když jsem prošla všema těma školeníma a 

meetingama, workshopama a nevím čím ještě, byla jsem na pohovoru a práci jsem získala, 

všechny argumenty se jim ztratily. Teď už tam jsem 6 let a myslím, že se mnou nemůžou 

nesouhlasit, že jsem kompetentní, a navíc fakt dobrá (smích)“ (34 let, 16.5.2016). Veronika 
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se snaží, aby se děti nesocializovaly do obecně přijímané představy o tom, co je normalita, 

že postižení tuto představu kvůli určitému nedostatku svého těla nesplňují a nejsou 

automaticky kompetentní k plnohodnotnému a úspěšnému životu. Zatímco v rámci 

předchozí strategie se jedinec snaží své postižení skrýt, protože si uvědomuje, jak je 

většinovou společností vnímáno, nehovoří o něm, a akcentuje jiné své přednosti, Veronika 

a další jej naopak udržuje v popředí pozornosti, snaží se o jeho redefinici a prezentuje jej 

jako přirozenou součást života, která nemá žádný vliv na její výsledky a schopnosti. Cítí ale, 

že například mezi ní a některými rodiči stále přetrvává určité napětí.  

„Já mám prostě svojí vizi a za tou si jdu, já to nedělám kvůli peněz, to bych asi moc 

dlouho nepřežila (smích), spíš to vnímám jako nějaký poslání nebo tak. Já bych prostě jen 

nechtěla, aby si jiní nemuseli procházet tím stejným kolotočem podceňování a dokazování 

jako já se svou rodinou. Moc se mi líbí třeba některé maminky, které mi říkají, že mi nevěřily 

nebo chtěly dát dokonce děti i jinam a teď je samy učí můj, pro ně evidentně dost nový pohled 

na postižené. Myslím, že snad pochopily, že jsem prostě úplně normální a nesouvisí to tolik 

s očima, jako spíš s tím, co má člověk v hlavě, co vystudoval a co dělá. … Ale musím říct, že 

tady jsou i tací, u kterých vidím, že jsou jakoby pořád trochu ve střehu a jakoby čekali, kdy 

něco pokazím nebo kdy se prostě moje oči ukážou jako omezení. Jenže za ty roky, co tu jsem, 

se ještě nic takového nestalo. Musím zaklepat. Já si ale myslím, že jenom potřebujou víc 

času, že se mnou pak taky jednou budou lepit plakátky o tom, jak zlepšit život postižených a 

s postiženýma…“ (16.5.2016)  

Tyto strategie nejsou jediné, ač v průběhu mého výzkumu byly nejčastěji zmiňovány 

a nefungují vždy odděleně. Téměř u každého jedince je možné nalézt jejich kombinaci 

v závislosti na kontextu, situaci a požadovaných dopadech. Postavení jedince ve všech 

sférách jeho života je otázkou vyjednávání a ujasňování si hranic. Majoritou sdílený 

předpoklad pasivity, která má za následek různou míru jejich závislosti, se prolíná celým 

životem osob nejen se zrakovým postižením (Murphy, 2001).  

Nakonec je zde také skupina lidí, kteří byli po celý život svým okolím podporováni. 

Rodiny těchto jedinců fungují na rozdíl od těch ve výše zmiňovaných případech jako celek, 

nikoli jako jednotlivci. Jak uvedla paní Gabriela, společně se setkávají s dalšími rodinami se 

zrakově postiženým členem, společně navštěvují akce různých organizací pro nevidomé, 

pohybují se v komunitě nevidomých anebo pokud nemají tolik času anebo prostoru, alespoň 

se podílí skrze sociální sítě, kde sdílí své zkušenosti, rady anebo třeba i píšou články do 
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různých periodik pro nevidomé atp. To má za následek, že celá rodina sdílí přesvědčení a 

názory, které jsou rozdílné od těch majoritních, a není zde tedy tolik prostoru pro 

nerealistická očekávání. Na jednom pikniku, kterého jsem byla součástí, to bylo krásně vidět. 

Akce byla organizovaná skupinou zrakově postižených, kteří si založili facebookovou 

skupiny pro zrakově postižené a organizují všemožné volnočasové akce v okolí Mladé 

Boleslavi. Seznámila jsem se přímo s jedním z organizátorů, který mi před akcí řekl, že se 

mu přihlásilo 12 lidí, a ne všichni vždycky dorazí. Už když jsem přicházela, tak jsem z dálky 

měla pocit, jako by šlo spíše o nějaké jiné setkání, přicházela jsem totiž k hloučku asi dvaceti 

lidí. Jak se záhy ukázalo, se skoro každým jedincem dorazil také někdo další, s někým rodič, 

s jiným kamarád, partner nebo dokonce i kolega z práce. Tito lidé ale nefungovali jako 

opatrovníci nebo dozor, jednalo se celé odpoledne o skupinu 20 lidí, kteří se přišli pobavit. 

Jak uvádí Dan, partner nevidomé Jany: 

„No jasný, to my se takhle stýkáme furt. Je to strašně super, všichni si pomáháme 

v nejrůznějších situacích, trávíme spolu hodně času, vždycky se to tak různě mixuje. S jedním 

párem jedem třeba na výlet, s jinýma lidma jdem do divadla a tak (…) No ono to má i 

praktický aspekt, to se ví. Prostě všichni jsme na jedný lodi, takže když náhodou nastane 

nějaká nová situace, se kterou si nevíme rady, tak prostě voláme tady kámošům a vždycky 

někdo z nich ví, co dělat. Často to pak probíráme na nějaký takovýhle akci a zpětně se na 

tom dobře bavíme. Vždycky je fajn mít kamarády, kteří tě podrží a kteří jsou stejně naladění, 

maj podobný hodnoty a tak… (34 let, 2.9.2016)“ 

Chování jednotlivce je nutné vnímat na pozadí sociálních struktur. Jak uvádí 

Bourdieu: v sociálním světě totiž existují objektivní struktury, které jsou nezávislé na 

vědomí a vůli jednotlivých činitelů schopných orientovat nebo potlačovat své praktiky či 

reprezentace (1986:213). Nejen tato očekávání tedy jsou, jak je popsáno výše, sociálně 

podmíněná. Souvisí jednak s dobou, kdy byli jedinci vychováváni, jelikož různé skupiny 

marginalizovaných byly zviditelňovány až postupně během 90. let, některé i později a také 

s tím, zda se se zrakovým postižením narodili anebo jej získali v průběhu života, případně 

také kdy. Jedná se také o ideál „normality“, který je v naší společnosti spojen s aktivitou, 

zdravím a výkonností jedince a je jedním z hlavních předpokladů naplněného života 

(Kolářová, 2012). Dalším velice silným činitelem při vzniku a internalizaci těchto 

přesvědčení je pak intenzita podpůrných sítí aktérů a z toho plynoucí procesy 

empowermentu. Jedinci, kteří měli velice malou anebo žádnou podpůrnou síť, se částečně 

anebo zcela ztotožnili s majoritními názory a bylo pro ně velice obtížné vzdorovat 
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podceňování ze strany rodiny a okolí. Toho si jsou vědomi i psychologové jako třeba 

Vágnerová, a sami radí: „blízká i širší rodina, vychovatelé, pedagogové a další by měli osobě 

s postižením zajistit co nejpřirozenější prostředí, které by stavělo postiženého do role 

rovnocenného partnera a efektivně mu tak pomáhalo vést samostatný život (2001). Ti, 

jejichž podpůrná síť je silnější, skutečně ve většině případů z mého výzkumu zcela odmítají 

majoritní přesvědčení o postižených a snaží se je různými způsoby zvrátit a redefinovat. 

3.5. Tělesnost 

Z vyprávění relativně velkého množství aktérů jsou patrné také nepřiměřené zásahy 

okolí do jejich tělesnosti. Majoritní přesvědčení o schopnostech či možnostech zrakově 

postižených způsobuje, že lidé předpokládají, že člověk se zrakovým postižením potřebuje 

jejich pomoc a je za ní vděčný (Shakespeare, 2004). Každý jedinec ať už vidící či se 

zrakovým postižením se ale snaží o co nejvyšší míru soběstačnosti a pokud příliš zasahujeme 

do jeho osobního prostoru či tělesnosti, může se pak cítit neschopný či nepotřebný.  

Danielu například její přítel několikrát opravoval při jídle tak, že jí rukou posouval 

vidličku či ruku i přesto, že mu opakovaně sdělila, ať to nedělá, jiného aktéra výzkumu jeho 

tehdejší partnerka například pravidelně překvapovala tím, že mu vedla ruku v situacích, kdy 

nevěděl, že se nachází v místnosti a mazal si třeba krém na obličej anebo čistil zuby. 

Prováděl tedy činnosti, které člověk dělá veskrze po paměti a tím, že jej při nich opravovala, 

mu jeho partnerka dávala najevo nedůvěru v jeho schopnosti a přehnanou péčí tak vznikala 

ve vztahu určitá asymetrie, která byla aktérem vnímaná jako stav bezmoci. Tuto asymetrii 

ovšem nepřijal a stejně jako ostatní používal celou řadu strategií, aby se opět narovnala. 

Situace s obličejovým krémem se prý opakovala téměř denně po dobu asi deseti dnů. 

Probíhalo to tak, že tento aktér mého výzkumu Pavel, seděl na vaně v koupelně a natíral si 

obličej, když v tom se nečekaně jako by odnikud objevila ruka jeho partnerky na jeho 

obličeji. Nejprve se jí tedy snažil vysvětlit, že mu není příjemné, když to dělá, jednak ho 

překvapí a jednak mu hned sahá do jeho osobního prostoru nejen rukou ale i celým tělem, 

které v té chvíli stojí proti němu sedícímu: „fakt nejsem zvědavej na to, aby tam nade mnou 

stálá jako moje matka a kontrolovala mě“ (10.9.2016). Z takového vyjádření je jasné, že 

Pavel jasně cítil s neverbálních projevů své partnerky snahu o kontrolu a ovlivnění jeho 

jednání. Opět se zde objevuje také snížení jedince do statusu dítěte, jako bylo uvedeno výše. 

Rozmluvy příliš nezabraly, a tak vymyslel jinou strategii, řekl své partnerce, že jí bude týden 

mazat krémem její obličej a pokud jí jednou sáhne třeba do oka anebo udělá něco špatně, 
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přijme její názor, že by to neměl dělat sám. Navrhl jí tedy demonstraci vlastních schopností, 

po které si znovu získal jistou dávku kontroly, a nepříjemná situace se už neopakovala. Pavel 

tedy využil některé hlavní rysy empowermentu, které zmiňuje Chamberlin (1997) – projevil 

jistou dávku asertivity, věděl, že může nastalou asymetrii ve vztahu ovlivnit a má určitá 

práva a situaci tak skutečně vyřešil.  

Účastníci mého výzkumu se setkávají také s tím, kdy jim cizí lidé směřují vodícího 

psa anebo sahají přímo na ně zcela bez ostychu. Obě tyto zkušenosti shrnuje Jiří (38 let): 

„To máš tak, když jsem měl Dášu (pozn. vodícího psa), tak se mi občas stávalo, že mi jí lidi 

začali hladit nebo jí dávat povely. Něco jako „běž tudy, běž“ nebo „doprava“, „pozor 

schody“, nebo jí rovnou třeba vzali za postroj a tahali do metra nebo tak. Jako ten pes je na 

to cvičený a fakt dobře cvičený a akorát mi ho to pak rozhazuje. (…) No a když chodím sám, 

tak je to to stejný, akorát, že nedostávám kostičky (smích). Lidi prostě místo psa sáhnou 

rovnou na mě, vytáhnou mě ze dveří, strčí mě do autobusu a tak. To nepochopíš…“ 

(12.4.2016).  

 

Jedinci se zrakovým postižením jsou jakoby vyjmuti z normality a tím se dostávají 

na nižší místo v hierarchii, což „normálním“ lidem v jejich očích dává právo zasáhnout do 

integrity jejich těla tak, jako by to u „zdravých“ neudělali. Tělo jedince se zrakovým 

postižením je „jiné“ a zdánlivě tak na něj neplatí normy běžného intimního kontaktu mezi 

cizími lidmi. Způsoby zasahování do jejich tělesnosti se podobají tomu, když někdo 

„vychovává“ cizí dítě. Jedinci s postižením jsou často infantilizováni a je s nimi zacházeno 

podobně jako s dětmi (Murphy, 2001), a jsou tak na ně uplatňována stejná pravidla jako pro 

kontakt s dítětem. To pak může vést k výše popsaným zásahům do tělesnosti, které jedinci 

vnímají jako nepatřičné.  

 

Zásahy do tělesnosti se pojí také s občasnou desexualizací osob se zrakovým 

postižením a pochybnostmi o jejich schopnosti mít děti, a pokud už děti mají o tom, zda 

může být jejich péče o ně dostatečná. Výzkum vlivu fyzického postižení na vztah k sexu, 

sexuální zkušenosti a sebevědomí či sebeúctu v sexuální oblasti, který provedli Taleporose 

a McCabe (2001) ukázala falešnost představy o asexualitě lidí s postižením. Téměř všichni 

účastníci výzkumu totiž sexualitě přiznávali značnou důležitost ve svém životě, stejně tak, 

jako lidé bez postižení. Podle R. F. Murphyho se v mylných představách o sexualitě fyzicky 

postižených (asexualita či naopak nezřízená sexualita) opomíjí, že velká většina tělesně 



78 
 

postižených má stejné potřeby jako lidé zdraví a že jsou stejně kompetentní k jejich 

vyjadřování. „O naprosté iracionálnosti uvedených domněnek vypovídá to, že asexualita se 

někdy připisuje také slepým lidem“ (Murphy, 2001: 84).  

Ačkoli neexistuje žádný přímý vztah mezi postižením, inteligencí a sexualitou 

(Kozierová in Volfová a kol., 2008: 15) a desexualizace osob se zrakovým postižením není 

tak častá jako například u kvadruplegiků, přesto se alespoň nějaká zkušenost s ní objevila u 

relativně velké části účastníků mého výzkumu. Sexualita nesouvisí pouze s tělesnou 

stránkou, je v ní obsažena také stránka sociální, souvisí totiž se socializací (nejen) 

genderových rolí, sociálními vazbami a budoucími sociálními aspiracemi (Štěrbová in 

Volfová a kol., 2008). Vágnerová (2004) pak uvádí, že pro člověka se zrakovým postižením 

je sexuální život v období dospívání i později velice důležitý, protože jednak je tento akt 

znakem dospělosti, ale nese zároveň také význam „normality“, dává tedy možnost přiblížit 

se „normální zdravé“ společnosti. Pokud je tedy jedinci se zrakovým postižením upírána 

schopnost žít sexuálně, je mu zároveň z jeho pohledu také upírána možnost „být normální“.  

„Asi před pěti lety jsem měla jednoho přítele, byli jsme spolu třeba dva měsíce, 

myslela jsem si, že se pomalu schyluje ke společné noci, jenže nějak pořád nic. Tak jsem se 

na to téma snažila začít hovor, nejprve se hrozně nenápadně vždycky začal bavit o něčem 

jiném, a pak když už jsem ho nenechala a zeptala jsem se na rovinu, kde je problém, tak mi 

řekl, že mě nechtěl trápit tím, že bychom o tom mluvili. Nechápala jsem, tak jsem se ptala 

dál – jak jako trápit? A on na to, že mě má moc rád, že nijak neřeší, že pořádně nevidím a 

nevadí mu, že nic nebude. Já jsem se úplně vyděsila, myslela jsem si, že má teda asi nějaký 

problém nebo nedejbože nemoc. No, na další dotazy mi ale odpověděl, že nevěděl, jestli můžu 

taky sexovat a bál se zeptat. Tak mu říkám – Hele jako, já jsem úplně normální a v tomto 

směru tuplem, tak co blbneš. Nakonec to pochopil…“ (Ivana, 28 let, 9.7.2016)  

Jak je vidět, Ivana i další explicitně vyjadřují souvislost mezi „normalitou“ a 

sexuálním životem. Se stejnými očekáváními, ale v jiném kontextu se setkala také Linda:  

 „Moje gynekoložka se mě ptala, jestli se svým partnerem vůbec spím, když jsem 

slepá. … jak bys na něco takového reagovala?! Já jsem paní doktorce vysvětlila, že to, že 

dobře nevidím, přeci neznamená, že jsou nějak omezeny moje fyziologické nebo pocitové 

schopnosti a nevidím ani souvislost s libidem a že bych řekla, že si to dokonce dokážu užít 

víc, a doktorku jsem změnila, tohle nemám zapotřebí.“ (Linda, 26 let, 12.7.2016) 
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Pro dnešní dobu je charakteristická kolektivní důvěra v experty a jejich vědění 

(Giddens, 1991), která určitými způsoby vstupuje do vyjednávání pozic ve společnosti. 

Expertní medicínské vědění dává lékařům v protikladu k laikům vyšší postavení v hierarchii 

moci, pacient by měl poslouchat lékařova doporučení a nezpochybňovat jeho profesionalitu. 

Linda mi v průběhu našich rozhovorů řekla, že jí zatím nic nevykolejilo a nepřekvapilo tak, 

jako dotazy této lékařky. Očekávala od ní, že v průběhu studia získala vědomosti a má 

spoustu zkušeností, které by jí měly samy odpovědět na tyto její dotazy. Tím, že s ní 

okamžitě rázně nesouhlasila, zpochybnila lékařčino postavení jakožto experta a spolu s tím 

i struktury, které vedly k vytvoření jejího expertního vědění. Na této lékařce se ukázalo, že 

postavení experta zdaleka neznamená, že jedinec, v tomto případě lékař, stojí mimo 

společenské předsudky a že je tedy může do svého expertního vystupování nevědomky 

zařadit. Tyto poznatky není samozřejmě možné generalizovat na všechny lékaře. Na druhou 

stranu se ale předpoklad asexuality či neschopnosti vést plnohodnotný vztah u osob se 

zrakovým postižením objevuje poměrně často.  

Pochybnosti o schopnosti mít intimní vztah zažilo více mých informátorek. Tři z 

účastnic mého výzkumu mi nezávisle na sobě vypověděly, že jejich okolí bylo velice 

překvapeno, když si našly partnera. Jejich překvapení bylo prý o to větší, když si tyto (dnes 

všechny šťastně vdané) ženy našly partnera, který vidí. Jejich okolí se jich prý ptalo na to, 

jestli spolu dokáží mít pohlavní styk, jestli je to vůbec možné, jestli někdy chtějí děti, jestli 

je u nich možné dosáhnout orgasmu atp. Jejich předpoklady o neschopnosti osoby se 

zrakovým postižením šly tedy ještě dále až k zpochybnění jejich schopnosti reprodukce. Kde 

se berou tyto stereotypní předpoklady o neschopnosti zrakově postižených mít sexuální 

vztah či potomky? Sexualita je dle Foucaulta (1999) souborem hodnot a pravidel jednání a 

chování, které jsou jednotlivým členům společnosti dané majoritou a institucemi jako je 

rodina, školství atp.  

Dle Foucaulta dochází k tomu, že se ve spojení těla a populace stává sex ústředním 

terčem moci, pojmy jako „(…) zdraví, potomstvo, rasa, budoucnost druhu, vitalita 

společenského těla, moc, to vše mluví ze sexuality k sexualitě“ (1999: 170). Množství 

diskurzů souvisejících se sexualitou jasně stanovuje, jaká sexualita je přijatelná, žádoucí a 

představitelná a jaká ne. Sexualita jedince s postižením zdánlivě těmto představám 

neodpovídá. Tělo zrakově postižených neodpovídá standardu a normě zdraví související 

s výkonností jedince, a možná proto se u lidí objevují také stereotypní pochybnosti o jeho 
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funkčnosti v sexuální oblasti a oblasti reprodukce. Svou roli zde může jistě hrát také absence 

sexuálního vyobrazení osob se zdravotním postižením například v médiích (De Boer, 2015) 

a společenské nastavení ideálu tělesné krásy, fyzické síly a normality, které internalizují 

všichni ve společnosti, včetně rodinných příslušníků a partnerů, takže jejich jednání můžeme 

nahlédnout skrze sociální struktury, v nichž fungují. Úroveň, intenzita i způsoby prožívání 

sexuality jsou velice individuální, ale rozhodně nijak nesouvisí s funkčností zraku. Naopak 

někteří z účastníků mého výzkumu, kteří měli možnost porovnání před a po ztrátě zraku, mi 

tvrdili, stejně jako Linda v reakci na dotazy zmíněné lékařky, že pokud je člověk nevidomý 

anebo se miluje s nevidomým, je dle jejich názoru celkový zážitek o poznání intenzivnější. 

Zde se nabízí otázka, nakolik byly tyto odpovědi snahou o prezentaci svého postižení jako 

v určitých směrech výhodného a nakolik šlo o popis skutečných prožitků. Může se jednat o 

projev jakési komunitní loajality, která může jít tak daleko, že z důvodu ochrany a uchování 

jakéhosi obrazu o celé komunitě budou utajovány či pozměňovány některé informace.  

Zdá se, že okolí osob se zrakovým postižením si často myslí, že tyto osoby nejsou 

v důsledku svého postižení schopny vést plnohodnotný partnerský vztah, někdy také 

sexuální život či dokonce zpochybňují jejich schopnost reprodukce a později také 

kompetence k péči o děti. Tyto a podobné stereotypní představy se objevují ve výzkumech 

o více typech postižení. Milligan a Neufeldt (1998) jmenují ve svém článku tři prameny 

důkazů, že společnost považuje osoby s postižením za v podstatě asexuální bytosti, jedná se 

o osobní výpovědi lidí s postižením; nereprezentativní, jednorozměrný a značně zkreslený 

obraz, jež je o lidech s postižením podávám médii, a který podporuje tento i další stereotypy 

o nich a dále také nedostatek pozornosti věnovaný otázkám sexuality v rehabilitačním 

prostředí. Sexualita lidí s postižením je ignorována a není jí věnována dostatečná či často 

alespoň nějaká pozornost (Shakespeare, 2000). Někteří z účastníků mého výzkumu mi 

potvrdili, že pokud se ve společnosti mluví o sexuálních zážitcích či zkušenostech a oni se 

přidají, nejednou se setkají s váhavými pohledy okolí či změnou tématu, což ukazuje na 

nepříjemnost hovoru o jejich sexualitě. To naznačuje, že sexualita jedince s postižením je 

majoritou vnímána jako jakési narušení řádu a řešením je její ignorace, a tedy umístění jaksi 

mimo tento řád.  

Schopnost reprodukce není u jedince se zrakovým postižením nijak omezená. Pokud 

už děti má, jsou okolím relativně často zpochybňovány také jeho schopnosti a kompetence 

k výchově a péči o děti okolím. Mateřství a péče o děti byla majoritní společností až do 90. 
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let považována za hlavní poslání ženy. V 90. letech pak docházelo k proměnám hodnot a 

například také větší míře akceptace dobrovolné bezdětnosti (Sobotka, 2006). Výsledky 

mezinárodního srovnávacího projektu European Values Study (EVS) z roku 2008 ale 

ukazují velmi podobné výsledky jako v roce 1991. Skoro podobný podíl mužů i žen vyjádřil 

svůj souhlas s tím, že žena musí mít dítě, aby se splnilo její poslání, což ukazuje, že změny 

pravděpodobně nejsou tak významné. Hašková a Zamykalová uvádějí, že v naší společnosti 

převládá majoritní přesvědčení, že „normální, zdravá a zralá žena je ta, která se v průběhu 

svého života stane matkou alespoň jednoho dítěte anebo si alespoň prožije těhotenství a 

porod“ (2006). Proces socializace, během kterého si toto přesvědčení získáváme a sociální 

konstrukt mateřství a rodičovství obecně internalizujeme pak Rabušic komentuje takto: 

„Socializace každého jedince v sobě už od útlého dětství obsahuje nepočítaně prvků, které 

mu permanentně vštěpují, že být maminkou a tatínkem je ta nejlepší a nejbáječnější věc na 

světě (2001).  

Ženy jsou v obecném diskurzu více než muži vnímány jako „přirozený“ rodič, či 

rodič od přírody obdařený mateřským instinktem. Žena je chápána jako matka, jedná se o 

biologickou danost a instinktivní pud (Hašková, Zamykalová, 2006). Jedná se o sociální 

konstrukt, který je proměnlivý, jak píše Badinter (1998) mateřská láska nepřichází sama, 

není to vrozený fenomén. Podle něj se až příliš dlouho mluvilo o mateřské lásce jako o 

jakémsi „přirozeném“ instinktu, až jsme byli ochotní uvěřit, že toto chování je skutečně 

danou součástí ženské povahy. V našich představách je pak podle něj hluboce zakořeněno, 

že každá žena-matka automaticky ví, jak se chovat a zná všechny odpovědi související 

s jejím údělem matky. Pro ženu je pak velice obtížné se těmto zdánlivým faktům vzepřít, 

jelikož naše myšlení je těmito strukturami formováno.  

Bourdieu (2000) v tomto kontextu pracuje se symbolickými směnami. Přirozený 

mateřský instinkt a vlastnosti typicky připisované ženám nejsou dané biologicky, ale působí 

tak, jelikož jsou neustále udržované v jazyce, myšlení a morálce, a to dvěma způsoby. 

Jednak naplněním očekávání, tedy když se žena projeví jako pečující matka, tak i v případě 

nepečující matky, která je chápána jako popření přirozenosti (Tučková, 2012). Bourdieu 

uvádí, že je velice obtížné vzepřít se těmto strukturám a že „vztahy nadvlády se zdají jakoby 

přirozené, protože ovládaní na ně aplikují kategorie konstruované z hlediska vládnoucích“ 

(Bourdieu, 2000:34). Konstruujeme-li tedy biologickou přirozenost a mateřský instinkt jako 

normu, vychází nám nedostatek mateřského pudu nebo neschopnost péče o děti jako spojený 
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s „nenormalitou“ či „nepřirozeností“. A jak je uvedeno výše, postižení zraku je majoritou 

vnímáno jako odklon od normy, čímž se může ve vnímání propojit právě s nedostatkem 

mateřského či rodičovského „instinktu“ a schopnosti postarat se o děti.  

 „Naše milá paní učitelka ve školce jednou řekla manželovi, že by měl děti raději 

vyzvedávat on, protože vidí a já jsem nevidící. Má štěstí, že jsem v tu chvilku nestála vedle 

ní, protože bych jí asi řekla něco velice nevybíravého. Manžel se naštěstí nenechal a moc 

hezky se mě zastal s tím, že ho to uráží a něco takového by si vůbec neměla dovolit. Vyprávěla 

mi to jiná maminka, která tam v tu chvíli byla a říkala, že byl manžel hodně důrazný, řekl 

paní učitelce, že si vyprošuje, aby urážela jeho ženu, že i když jsem nevidomá tak jsem hrozně 

úspěšná, šikovná a zvládám všechny věci úplně s přehledem a jestli má problém 

s postiženými tak si není jistý, že chce, aby učila naše dítě podobné hodnoty… možná už to 

trochu přehnal, mě to ale potěšilo a myslím nebo spíš doufám, že se aspoň mladé paní trochu 

rozsvítilo a začala přemýšlet co říká…. Samozřejmě, že dcerku vyzvedávám a paní učitelka 

je vždycky moc milá…“ (Karolína, 27 let, 20. 5. 2016)  

Podobnou zkušenost má i Alice: „Když jsem přišla o zrak tak bylo dětem 5 a 7, takže 

už jsem s nima nějakou dobu strávila a vychovávala je. Po asi měsíci doma jsem se ale 

potkala se sousedkou a ta mi velice mile jen tak mezi řečí sdělila, že na mě asi pošle sociálku, 

protože prý se o děti „takhle“ (naznačuje uvozovky prsty) nemůžu postarat a chudáčci 

strádají.“ (51 let, 8.5.2016) 

Na těchto situacích se ukazuje, jak je společně s postižením redefinován genderový 

aspekt těchto žen. Tradičně je od žen majoritní společností očekáváno, že mají jakýsi 

„mateřský instinkt“, že jsou matkami od přírody atd., u Karolíny a Alice, tedy žen 

s postižením zraku, to ale najednou neplatí. Jako by se ztráta zraku pojila nejen 

s neschopností sexuálního vztahu, ale také mateřství. Tím, že je jejich zrak, a tedy tělo 

postiženo a neodpovídá normě, jako automatický se ukazuje také předpoklad, že nejsou ani 

„normálními“ ženami v jiných ohledech.  

Podobnou zkušenost s přisuzovanou neschopností k výchově má pak také Daniel D., 

otec syna Tomáška:  

„…já jako fakt nevím, proč mají lidi potřebu mě přesvědčovat o tom, že něco nemůžu 

a neustále mi pomáhat. I kdybych něco nemohl, tak to vím asi nejlíp sám ne? … třeba takhle 

minule jsem seděl na náplavce a Tomášek, můj syn, vedle mě jezdil na kole. V jeden okamžik 
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jsem se koukal jinam a on zrovna spadl, ale víš, jak to je, děti občas padají a není nutné 

z toho dělat drámu. Takže on spadl a hned k němu běžela jedna paní, co seděla vedle. Já 

říkám – paní, nechte ho, ať se zvedne a jede dál. A paní mi odvětila něco ve smyslu, že když 

já to nedokážu, tak ho zvedne ona. No umíš si představit, jak mě to asi vytočilo, ale mile a 

úplně v klidu jsem jí vysvětlil, že jsem svéprávný a svoje dítě si budu vychovávat sám, ať mi 

laskavě nezasahuje do výchovy. Paní ještě odešla uražená, že mi chtěla pomoct… ale kdo 

stojí o pomoc s bonusem, že ti vnutí, že jsi neschopný? (Daniel D., 34 let, 2. 4. 2016)“  

 

Dle Maříkové (1999) je mateřství stejně tak jako otcovství přes svůj biologický 

základ převážně sociálním produktem či konstrukcí, neboť ospravedlňuje a zároveň 

podněcuje určité vzorce chování muže-otce a ženy-matky v dané kultuře. Ačkoli neexistuje 

něco jako otcovský instinkt a propojení muže s dítětem není v obecném diskurzu tak silné, 

jako je tomu u ženy, na majoritně přijímané a předávané představě otcovství se podílí 

představa jeho univerzality, tedy, že chování otců je předem dané čili vrozené bez ohledu na 

to, co jsme získali výchovou, či jaké jsou naše individuální názory, vlastnosti či schopnosti 

(Sedláček, Plesková, 2008). Ukazuje se ale, že pokud je mužovo tělo nějakým způsobem 

postižené, jako u Daniela P., spolu se zrakem se v představách majority hroutí také jeho 

kompetence dostát roli otce, schopnostem rodičovské péče a vyvstává jakési právo 

zasáhnout.  

Podíváme-li se na tuto situaci z hlediska moci a jejího vykazování, můžeme vidět, že 

tato žena vnímala zdánlivou neschopnost otce jako moment, kdy má zasáhnout jakožto 

zdravá žena. Čerpala pak svou moc z role „experta“ na výchovu, tedy ženy jakožto 

„přirozeně pečující“ a ze svých schopností jakožto vidící v protikladu k nevidícímu muži. 

Na pozadí toho, že paní nijak nebrala v potaz Danielovy výtky a dítěti i přesto pomohla, se 

promítá způsob, jak vyjednávat, respektive uchránit zdroj své moci. Daniel naopak ve své 

reakci dával ženě najevo svou převahu vycházející z jeho postavení rodiče, a tedy autority 

určující směr i způsob výchovy.  

 

Jak je vidět, majoritní přesvědčení někdy osobám s postižením upírají také schopnost 

kvalitního rodičovství. V rámci mého výzkumu se ale ukázal také jiný, částečně opačný 

úkaz, a sice, když účastníci mého výzkumu doslova litovali některé děti „zdravých rodičů“. 

Ukázkově například Vojtěch. Byli jsme spolu na festivalu, procházeli jsme mezi lidmi ke 

stánkům s občerstvením, když v tom před Vojtěcha vběhla nějaká žena a přímo strhla svou 

dcerku z jeho dosahu se slovy „Dávej pozor, nevidíš, že prochází ten nemocný pán, co kdyby 



84 
 

tě praštil do hlavy nebo tě shodil, co?“. Holčička stála asi metr napravo od našeho směru a 

asi dva metry od Vojtěcha, pravděpodobně by se tedy ani nepotkali. Později jsme o této a 

podobných situacích mluvili a Vojtěch se vyjádřil tak, že je mu líto takových dětí, že má 

trochu obavy, co z nich vyroste. „Vem si, že každý takový dítě pak vychová další děti, které 

si budou o postižených, ale i třeba o menšinách nebo třeba to, že jo, o ženách… že prostě si 

budou myslet ty hlouposti a stereotypy a budou hrozně škatulkovat. Mě je těch dětí líto, víš, 

že jim do těch hlaviček radši nedaj něco prospěšnýho, něco, co by bylo užitečný i okolí… 

(7.8.2016)  

Podobně se vyjádřili i jiní aktéři mého výzkumu, kteří nesouhlasí s majoritními 

představami a snaží se o jejich redefinici.  

 

3.6. Postižení jako extra-lidské 

Zmíněná majoritní představa osob se zrakovým postižením jako ne zcela lidských je 

v určitém napětí s jiným přesvědčením, a sice, že jsou lidé s postižením naopak v určitém 

ohledu nadlidští. Jak uvádí Goffmann: „(…) máme sklon připisovat dané osobě celou řadu 

nedokonalostí či nežádoucích vlastností na základě jedné původní a současně jí připisujeme 

některé žádoucí, avšak nevítané atributy, často s nádechem nadpřirozena, jakými jsou třeba 

šestý smysl“ (2003:13).   

Aktéři mého výzkumu se relativně často setkávají s představou „nadpřirozených 

darů“ a většinou jsou s ní konfrontováni jako se samozřejmostí jim vlastní. Většinou se jedná 

o předpoklad zostření smyslů, především pak sluchu, dokonce o jakési zvláštní informační 

kanály či se jedinci v kontaktu s nevidomým obávají, že jsou podrobováni jakémusi 

jedinečnému posuzování (Gowman, 1957 in Goffmann, 2003). Jeden z aktérů mého 

výzkumu, Dušan, byl jednou svým vidícím kolegou požádán, aby mu řekl, co si povídají dvě 

ženy ve vedlejší zavřené místnosti s vysvětlením, že když nevidí, tak má přeci zostřené 

ostatní smysly a slyší tedy mnohem lépe než on. V souvislosti se zrakově postiženými 

skutečně panuje vcelku častá představa, že v okamžiku, kdy ztratí zrak, ať již částečně nebo 

celkově, jeho tělo automaticky přepne a začne vnímat lépe jinými smysly. Tento předpoklad 

ale není dle slov účastníků mého výzkumu tak úplně pravdivý. Když člověk přijde o zrak 

v průběhu života v důsledku nemoci či nehody, je najednou nucen vnímat jiným způsobem, 

než byl doposud zvyklý, a to je ostatně jako při jakékoli jiné změně otázkou dlouhého a 

náročného učení. Všichni mi potvrdili, že je zapotřebí obrovské míry trpělivosti, soustředění 
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a odhodlání naučit se se svými smysly zacházet, např. naučit se rozlišovat, z jakého směru 

zvuk přichází, z jaké vzdálenosti, naučit se rozlišovat hmatem i nejmenší detaily a mnoho 

dalšího. Na druhou stranu je podle nich prý ale také pravda, že poté, co se se svým stavem 

sžijí anebo pokud jsou zrakově postižení od narození, skutečně vnímají často lépe jinými 

smysly než člověk bez jakéhokoli postižení. Tato skutečnost se ale netýká všech a může být 

způsobená faktem, že je jedinec svým zrakovým postižením nucen rozvíjet jiné smysly více 

než to dělá člověk bez postižení.   

Kontakt s postiženými lidmi, jejichž těla nejsou na první pohled dokonalá a 

předvídatelná znamená konfrontaci s jinakostí a nutnost se s ní nějak vypořádat. I takovéto 

majoritní vnímání a přistupování k osobám s postižením jako k extra-lidským je určitým 

způsobem vyčleňuje z „normality“ a diskvalifikuje je tak z plného sociálního přijetí a 

zapojení stejně tak jako jejich podceňování či ignorování (Goffmann, 2003) a slouží tak 

k udržení symbolického i dalších kapitálů a potažmo moci v rukou „normální“ majority.   

Závěr: 

Záměrem mého výzkumu bylo proniknout do každodenního života osob se zrakovým 

postižením a zjistit, jak probíhá vyjednávání jejich pozice ve všech sférách jejich života. 

Hlavními tématy této práce se tedy ukázala být stigmatizace, mocenská hierarchie a také 

normalizace jedinců a strategie, kterými se jedinci snaží o redefinici svého postavení.  

Jako způsob výzkumu jsem zvolila rozhovory a zúčastněné pozorování, které 

probíhalo především v Praze a Středočeském kraji v různých kontextech. Byla jsem součástí 

každodenních činností informátorů, účastnila jsem se pikniků, koncertů a dalších jejich 

volnočasových aktivit, navštívila jsem také několik zaměstnání atp. V terénu jsem se 

intenzivně pohybovala zhruba 7 měsíců (od ledna do srpna 2016), plus se jednalo o pár 

dalších ojedinělých aktivit či setkání. Měla jsem tu možnost pracovat během tohoto výzkumu 

celkem s 68 zrakově postiženými jedinci, z nichž 59 se nakonec na mém výzkumu více či 

méně dlouhodobě podílelo. Byli to lidé různého pohlaví, věku, povolání i koníčků s různými 

životními příběhy. Někteří (konkrétně 24) z nich byli slepí od narození, jiní o zrak přicházeli 

postupně a další měli jiné poškození zraku různého rozsahu i původu. Výzkumu se účastnili 

lidé mezi 19 a 55 lety. Výzkum jsem prováděla v drtivé většině s lidmi, kteří jsou zapojeni 

do pracovního procesu. Pouze 3 jedinci jsou nezaměstnaní, v době trvání výzkumu 
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nenavštívili pracovní úřad, ani se nesnažili si práci najít a téma „práce“ pro ně nebylo příliš 

zajímavé.  

V této práci jsem se zabývala nejprve tím, jak své informátory označovat a téměř 

všech jsem se na to proto také raději zeptala, abych předešla případným nepříjemným 

situacím. Většinou ve své práci používám označení „jedinec či osoba s postižením“. Existuje 

ale celá řada pojmenování pro osobu se zrakovým postižením a v tomto zdánlivě neutrálním 

prostředí se ukázaly první mocenské spory. Dle Bourdieho (1991) je jazyk prostorem a 

zároveň i prostředkem pro boje o symbolickou moc, které se prolínají s boji o moc 

politickou. Způsob užívání jazyka dle něj odráží a přímo také vytváří status každého 

účastníka komunikace. Jazykové interakce tak odkazují na pozici účastníků v sociálním 

prostoru. Většina mých informátorů se vyjádřila tak, že je pro ně nejdůležitější, aby nebyli 

označovaní jen s ohledem na své postižení, aby tedy jejich zrak nebyl jedinou jejich 

charakteristikou. Z některých výpovědí bylo ale patrné, že v určitých situacích a kontextech 

mohou i zdánlivě neutrální označení získat negativní nádech a propojení s vlastní bezmocí 

či neschopností. U mých informátorů se také ukázala ochota situačního přijetí určitých 

označení (například v jednání se zástupci státu atp.), v jiných kontextech a situacích je ale 

patrná snaha o redefinici pojmů, a hlavně pak jejich významů.  

Významným činitelem při tvorbě mocenské hierarchie skrze jazyk jsou pak média 

(Jirák, Köpplová, 2003; DeFleur, Ball-Rokeach, 1996), což se potvrdilo i ve výpovědích 

mých informátorů. V případě jedinců se zrakovým postižením je síla a moc médií umocněná 

tím, že s ním příjemci mediálních sdělení často nemají zkušenost a považují tedy za pravdivé 

to, co je uváděno v médiích (Jirák, Köpplová, 2003). Média je tedy možné vnímat jako 

technologii disciplinace jedinců, skrze kterou se fixují a potvrzují společenské normy (Hall, 

1997; Foucault, 1999). Normou je přitom zdravý výkonný jedinec. V médiích jsou tedy dle 

mých informátorů jedinci s postižením často stigmatizovaní, což může vést ke změně 

jedincova postavení, role a také sebepojetí (Vágnerová, 2001). Tento vliv médií většinou 

účastníci mého výzkumu akcentovali, byli si ho vědomi, a buď médiím nevěnovali velkou 

pozornost, anebo je brali jako žert či nepovedený pokus o vyšší zisky. Dvě aktérky mi ale 

popsaly, že na ně měla média velice výrazný vliv, kvůli nim zpochybňovaly svou vlastní 

normalitu a jedna se dokonce sebepoškozovala. Na tomto a dalších příkladech je vidět, jak 

ohromnou sílu může mít jazyk.  
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Pro účely práce jsem se nejprve pokusila analyticky oddělit jednotlivé části života 

mých informátorů a v dalších kapitolách jsem pak analyzovala nejvýznamnější fenomény. 

V rámci rodinného prostředí se ukázal jako velice významný vliv podpůrných sítí jedinců.  

Ti, kteří nemají žádnou podpůrnou síť (podporu rodiny či širší rodiny, nestýkají se s jinými 

zrakově postiženými jedinci, neprovozují koníčky, kde by s nimi přicházeli do styku, ani 

nejsou členy žádných organizací či facebookových skupin), více či méně přijali své 

majoritním symbolickým řádem určené místo ve společnosti. Sociální podpůrné sítě jedince 

se mj. podílejí na tvorbě jeho habitů, které jsou pak důležitou predispozicí při vzniku 

symbolického násilí. Tam, kde tyto podpůrné sítě chybí, se snáze prosazuje představa vlastní 

„nenormality“.  

Někteří z mých informátorů, kteří přijali tuto představu, jsou zcela uzavření do sebe 

a nestýkají se s okolím, jiní sice explicitně tento symbolický řád potvrzují a sami se částečně 

podílejí na tvorbě „nenormality“ postižených jako zcela homogenní kategorie, svůj život 

podle toho ale nežijí. Tento nesoulad mezi tím, co explicitně považují za „život postiženého“ 

a vlastním životem, vysvětlovali a popisovali skrze distinkci mezi sebou a ostatními lidmi 

s postižením, které popisovali jako „klasické“ či „normální“ postižené. Nikdo z účastníků 

mého výzkumu ale neuvedl konkrétní znak distinkce, tento rozdíl popisovali, jako by se 

jednalo o přirozeně rozdělené dvě skupiny. 

Naopak jedinci, v jejichž životech se objevují výrazné podpůrné sítě, které pomáhají 

s jejich empowermentem čili zmocněním (Chamberlin, 1997), s diskurzem neschopnosti a 

nesamostatnosti postižených nesouhlasí. Jak uvádí Rowlands (1996:87), je nutné, aby 

jedinec chápal sám sebe jako aktivní subjekt se schopností participace a rozhodování o 

vlastním životě. Tito jedinci tedy různými technikami a strategiemi pracují na redefinici 

svého postižení a významů, které s ním majoritní symbolický řád spojuje. Mezi tyto strategie 

spojené buď s cíleným zviditelněním postižení a snahou o jeho explicitní redefinici anebo 

naopak jeho skrývání, patří například nepředpokládané koníčky, které si bez kontroly zraku 

neumíme představit, vynikání v oblasti, kterou jim okolí upírá, zvýšená pracovní či jiná 

aktivita či například politická angažovanost.  

Silné, ve veřejném prostoru hodně viditelné a přítomné diskurzy způsobují, že lidé 

bez postižení často předpokládají, že člověk se zrakovým postižením potřebuje jejich pomoc 

a je za ní vděčný (Shakespeare, 2004), což vedlo k dalšímu výraznému fenoménu, a tím bylo 

zasahování do tělesnosti mých informátorů. Na příkladech z různých prostředí je ukázáno, 
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že se jedná o relativně častý jev, který může vnímat skrze optiku Foucaultovy biomoci. Dle 

té jsou všichni jedinci disciplinačními a normalizačními strategiemi vedeni k určitému 

chování, jednání a roli ve společnosti, které napomáhají k efektivnímu využití jejich 

potenciálu (2000). Aktéři měli pocit jakoby spolu s poruchou či ztrátou zraku, přišli i o část 

moci nad vlastním tělem, chováním a jednáním. Jedinci s postižením neodpovídají normě a 

jsou tak nuceni do jiných rolí, než „zdraví“ jedinci, rolí postiženého přitom je pasivita a 

závislost na pomoci okolí. Závislost na okolí někdy také způsobuje, že jsou jedinci se 

zrakovým postižením infantilizováni a je s nimi zacházeno jako s dětmi, a to například právě 

tím, že je zasahováno do jejich tělesnosti způsobem, jakým by to u „normálních“ dospělých 

bylo nepřijatelné.  

Téma tělesnosti souvisí dozajista také s občasnou desexualizací osob se zrakovým 

postižením a zpochybňováním jejich reprodukčních a rodičovských schopností. Nejen 

majoritní společnost, ale i účastníci mého výzkumu často explicitně vyjadřovali vnímanou 

souvislost mezi sexualitou a „normalitou“. Tělo jedince se zrakovým postižením není 

vnímáno jako „normální“ a to je kromě zraku přeneseno i na očekávanou nefunkčnost jiných 

jeho orgánů. Svou roli zde může jistě hrát také absence sexuálního vyobrazení osob se 

zdravotním postižením například v médiích (De Boer, 2015), které v majoritní společnosti 

vyvolává dojem, že jedinci s postižením jsou asexuální. Sexualita postižených tedy 

neodpovídá nastolenému řádu a pro majoritu se zdá být řešením její vyčlenění a také 

popírání.  

Ženy jsou společností více než muži vnímány jako „přirozený“ rodič, či rodič od 

přírody obdařený mateřským „instinktem“ (Hašková, Zamykalová, 2006; Badinter, 1998). 

V mém výzkumu se ukázalo, že v důsledku postižení je často redefinován i tento genderový 

aspekt jedince. Konstruujeme-li zdraví těla, jeho biologickou „přirozenost“ a mateřský 

„instinkt“ jako normu, vychází nám nedostatek mateřského pudu nebo neschopnost péče o 

děti jako úzce propojený s „nenormalitou“ či „nepřirozeností“. A jak je uvedeno výše, 

postižení zraku a potažmo celý jedinec je majoritou vnímán jako odklon od normy, čímž se 

může v jejím vnímání propojit právě s nedostatkem mateřského či rodičovského „instinktu“ 

a schopnosti postarat se o děti. Podobnou zkušenost pak mají i někteří muži. S postižením 

jejich zraku se v očích majoritní společnosti zhroutila také jejich schopnost býti otcem.  

Kontakt s postiženými lidmi, jejichž těla nejsou na první pohled dokonalá a 

předvídatelná, znamená konfrontaci s jinakostí a nutnost se s ní nějak vypořádat. I pojímání 
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zrakově postižených jako „extra-lidských“, obdařených různými až nadpřirozenými dary, se 

kterým se někteří setkali, je určitým způsobem vyčleňuje z „normality“ a diskvalifikuje je 

tak z plného sociálního přijetí a zapojení stejně tak jako jejich podceňování či ignorování 

(Goffmann, 2003). Toto téma se v průběhu mého výzkumu objevilo překvapivě relativně 

často.  

Jak je vidět, osoby se zrakovým postižením, které se účastnily mého výzkumu, čelí 

mnoha rozličným překážkám a narážejí na hranice sociálního řádu normality ve všech 

sférách života. Různou měrou se s majoritními názory (ne)identifikují a používají různé 

strategie pro redefinici svého postavení.  

Výzkum samozřejmě otevřel další témata ke zpracování. V této práci jsem, jak je 

uvedeno výše, pracovala pouze s jedinci, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do 

pracovního procesu (ať už pracují na částečný, plný úvazek anebo podnikají), v této práci 

proto není popsáno, jak probíhá návštěva jedince se zrakovým postižením na pracovním 

úřadě a obecně fenomény související s hledáním práce. V mém výzkumu také nejsou 

zapojeni jedinci mladší 18 let a důchodového věku, vše, co se tedy týká dětství či školství 

jedinců je popsáno pouze ze vzpomínek a vyprávění aktérů výzkumu a vyprávění jejich 

rodin, zkušenosti jedinců důchodového věku pak zcela chybí. Zároveň by mohlo být také 

zajímavé zaměřit se na podmínky umělého oplodnění či adopce dětí pro jedince se zrakovým 

postižením, prozkoumání tohoto tématu by mohlo ukázat více o tom, jaký je vztah státu 

k reprodukci jedinců s postižením, a jak je tedy postižený vnímán v hegemonním diskurzu 

normality. V mém výzkumu se ale neobjevil nikdo, kdo by tato témata ve svém životě řešil. 

Myslím, že by tato témata mohla být inspirací pro případné další výzkumy.  

Ačkoli mi aktéři mého výzkumu schválili uvedení jejich citací či popisu společných 

situací, těším se, až si přečtou celou práci a doufám, že alespoň částečně splní to, co trefně 

popsala Marcela:  

„Já si myslím, že velký problém je v neznalosti. Lidi prostě neví, jak se k postiženým 

chovat, jak s náma mluvit nebo kdy je vhodné pomoct, jejich rodiče je to nenaučili, ve škole 

se to nedozví, v televizi jsou o nás většinou jen bláboly, a tak je to všude. Je to pro ně taky 

těžký, já to chápu. Ale tak třeba když si přečtou tu tvoji práci, tak se jim trochu rozsvítí, dozví 

se, že jsme normální lidi a bude to zase o něco lepší.“ (2.9.2016) 
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Příloha č.1 – Podmínky pro získání invalidního důchodu 
 

Pro posouzení závažnosti zdravotního postižení a určení případného nároku na invalidní 

důchod slouží vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb.. Pro nárok na invalidní 

důchod není důležitá závažnost postižení jako taková, ale hodnota snížení pracovní schopnosti. 

Pokud je práceschopnost snížená o 35 % až 49 % jedná se o 1. stupeň invalidity a jedinec má nárok 

na částečný invalidní důchod stejně jako při druhém stupni invalidity, kdy je pokles pracovní 

schopnosti o 50 až 69%. 9 

U osob se zrakovým postižení vypadá určení snížení pracovní schopnosti dle zákona takto: 

Obecné posudkové zásady: 

„Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující zhodnocení kvality vidění podle 

výsledků řady funkčních zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka, zorného pole, citlivosti na 

kontrast, adaptace na tmu, barvocitu, oční motility. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti 

je rozhodující stupeň poškození zrakových funkcí a jeho dopad na kvalitu vidění, schopnost čtení, 

schopnost práce do blízka, orientaci v prostoru, přizpůsobivost měnícím se světelným podmínkám. 

Pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální 

korekcí.“10 

 

 

                                                           
9 https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=69487&fulltext=359~2F2009&rpp=100#local-
content naposledy navštíveno 9.11.2016 
10 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=69487&recShow=15&fulltext=359~2F2
009&rpp=100#parCnt naposledy navštíveno 9.11.2016 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=69487&recShow=8&fulltext=359~2F2009&rpp=100#parCnt
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=69487&fulltext=359~2F2009&rpp=100#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=69487&fulltext=359~2F2009&rpp=100#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=69487&recShow=15&fulltext=359~2F2009&rpp=100#parCnt
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=69487&recShow=15&fulltext=359~2F2009&rpp=100#parCnt
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DRUH PORUCHY PROCENTA 

1 

Slabozrakost obou očí 

Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní 

schopnosti je rozhodující postižení vizu. Přitom je nutno 

přihlédnout i k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace 

na tmu. 

 
1a lehká slabozrakost obou očí 5-15 

1b 

střední slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální 

korekcí v intervalu 6/36 (0,16) – lepší než 6/60(0,10) 25-30 

1c 

silná slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální 

korekcí v intervalu 6/60 (0,10) – lepší než 3/60 (0,05) 35-40 

1d 

těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální 

korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02) 45-60 

1e 

těžká slabozrakost obou očí, se závažným postižením 

intelektu nebo sluchu na úrovni hluchoty 70-80 

2 Nevidomost (slepota) 

 

2a 

praktická nevidomost (slepota) obou očí, zraková ostrost 

s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou 

projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu fixace, 

bez omezení zrakové ostrosti 70-80 

2b 

úplná nevidomost (slepota) obou očí, ztráta zraku 

zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování 

světlocitu s chybnou světelnou projekcí 80 

3 Poruchy zorného pole 

 
3a oboustranné defekty zorného pole sektorové a menší 5-10 

3b 

oboustranné absolutní defekty čtvrtiny nebo poloviny 

zorného pole, podle rozsahu 20-35 

3c 

oboustranné koncentrické zúžení zorného pole do 20 

stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti 25-35 



99 
 

3d 

oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 

od 5 do 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti, s 

přihlédnutím k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace 

na tmu 50-60 

3e 

oboustranné centrální skotomy, snižující zrakovou ostrost 

hlavně do blízka s nemožností čtení textu Jaeger <č.5 30-35 

3f 

difúzní pokles citlivosti v obou zorných polích snižující 

zrakovou ostrost na úroveň lehké až střední slabozrakosti, podle 

stupně omezení vidění 15-35 

3g 

koncentrické zúžení zorného pole jediného oka se 

zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 45 stupňů od bodu 

fixace 25-35 

3h 

koncentrické zúžení zorného pole jediného oka se 

zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 20 stupňů od bodu 

fixace 55-60 

3i 

koncentrické zúžení zorného pole jediného oka se 

zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 5-10 stupňů od bodu 

fixace 70 

4 Ztráta oka nebo vizu oka 

 

4a 

ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka při 

normálních zrakových funkcích na druhém oku 20 

4b 

ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka se 

závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku (vizus roven 

nebo horší než 6/60, 0,10) nebo koncentrické zúžení zorného 

pole do 45 stupňů od bodu fixace nebo zraková ostrost s 

optimální korekcí snížena nejméně na 6/36 (0,16) 40-50 

5 Obrny okohybných svalů a víček 

 

5a 

obrna horního víčka s úplným uzávěrem oční štěrbiny, 

případně blefarospazmus, paraspazmus facialis, lagoftalmus 10 
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11 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=69487&recShow=15&fulltext=359~2F2
009&rpp=100#parCnt naposledy navštíveno 9.11.2016 

5b 

obrny očních svalů na jednom oku, jestliže oko musí být 

vyloučeno z vidění 10-15 

5c trvalá diplopie při pohledu přímo a dolů 20-25 

5d ztráta binokulárního vidění 10 

6 Jiné poruchy a postižení oka, očí 

 
6a lehké, stabilizované formy bez omezení funkce oka/očí 5 

6b lehké, vleklé formy částečně poškozující funkci oka/očí 10-15 

6c 

těžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující 

funkci oka (jednostranné) 15-20 

6d 

těžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující 

funkci obou očí, podle rozsahu omezení zrakových funkcí 35-50 

7 

Funkční poruchy po nitroočních operacích 

Posudkové hledisko: Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní 

schopnosti se stanoví srovnatelně podle rozsahu postižení 

zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými v položkách 1- 

6, oddíl A, kapitola VII. 

 

8 

Nádory oka 

Posudkové hledisko: Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní 

schopnosti se stanoví podle kapitoly II. nebo po stabilizaci stavu 

podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy 

uvedenými v položkách 1-6 oddíl A, kapitola VII. 11 

 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=69487&recShow=15&fulltext=359~2F2009&rpp=100#parCnt
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=69487&recShow=15&fulltext=359~2F2009&rpp=100#parCnt
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Příloha č. 2- Podmínky získání příspěvku na zvláštní pomůcku  
 

Seznam diagnóz pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je uveden v příloze č. 1 zákona č. 
329/2011 Sb. Za těžké zrakové postižení se pak považuje:  

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po 
zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, 

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - 
světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5–10 stupňů od bodu fixace, bez omezení 
zrakové ostrosti, 

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší 
než 1/60 (0,02), 

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na 
druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení 
zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace. 

Výše uvedené kategorie nám budou sloužit jako vodítko pro určení, na kterou konkrétní pomůcku 
má jednotlivá osoba nárok. 

Pro pořádek ještě dodejme, že jako kontraindikace pro nárok na příspěvek na vodicího psa jsou 
uvedeny hluchoněmost a těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst. Kontraindikací pro 
nárok na příspěvek na kteroukoliv zvláštní pomůcku jsou duševní poruchy, poruchy chování a 
poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, 
stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání 
pomůcky. 

Na jaké pomůcky můžeme příspěvek získat? 

Seznam zvláštních pomůcek najdeme ve vyhlášce o provedení některých ustanovení zákona o 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (vyhláška MPSV ze dne 29.11.2011, 
(č.388/2011 Sb.). 

Osobám se zrakovým postižením všech kategorií a) až d) uvedeným výše je dostupný příspěvek na 
tyto pomůcky: 

1. kalkulátor s hlasovým výstupem, 
2. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, 
3. digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, 
4. speciální programové vybavení pro zrakově postižené. 
5.  

Osobám se zrakovým postižením kategorií a) a b) 

1. vodicí pes, 
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2. slepecký psací stroj, 
3. DYMO kleště, 
4. elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, 
5. elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, 
6. indikátor barev pro nevidomé, 
7. měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem, 
8. braillský displej pro nevidomé, 
9. tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé, 
10. hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé. 

Osobám se zrakovým postižením kategorií a), b) a c) 

1. diktafon 

Osobám se zrakovým postižením kategorií b), c) a d): 

1. kamerová zvětšovací lupa, 
2. digitální zvětšovací lupa. 
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Příloha č. 3 - Vzdělávání a zaměstnání osob se zrakovým postižením 
 

Konkrétní podmínky pro osoby se zrakovým postižením ve vztahu ke státu ve smyslu 

vzdělávání a podpory zaměstnanosti jsou následující. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

upravuje především Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání12. Tento zákon udává, že podpůrná opatření, která jedinec potřebuje 

(asistent, pomůcky, stavební úpravy, individuální plán, kompenzační pomůcky, Braillovo písmo, 

náhradní komunikační prostředky atd.) se dělí do pěti skupin dle organizační, pedagogické a finanční 

náročnosti.  

Pokud podpůrná opatření nejsou dostatečná pro úspěšné studium, může být pro jedince 

s postižením zřízena speciální škola, třída, oddělení či studijní skupina. Přiřazení do těchto zařízení 

je pak věcí individuálního posouzení schopností jednotlivých žáků. Zařadit dítě do takové skupiny je 

možné, pouze „shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního 

poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2 nepostačovala 

k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro 

zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo 

žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka 

nebo studenta“. 

Tento zákon v plném rozsahu uvedeném v odkazu platil do 31.12.2016, vzhledem k tomu, 

že výzkum probíhal pouze v roce 2016, případné změny se mých aktérů nijak nedotkly.  

Na vzdělávání osob se zrakovým postižením pak má vliv také Školní vzdělávací plán, který 

určuje možnosti individuálních studijních plánů a také učební plán, který obsahuje nabídku speciální 

podpory žáků se zrakovým deficitem v rámci základních škol pro zrakově postižené (Hamadová In 

Pipeková, 2006).  

 

Osoby se zrakovým postižením potřebují při hledání práce podporu státu, aby se vyrovnal 

jejich handicap a mohly se tak uplatnit na volném trhu práce nebo v rámci chráněného pracovního 

prostředí.  

Úkolem státu by dle Listiny základních práv a svobod mělo být zajistit každému i zdravotně 

postiženému jedinci přístup povolání, ideálně pak takovému, které odpovídá jeho schopnostem a 

dovednostem. Pod název aktivní politika zaměstnanosti jsou zahrnuty následující nástroje k 

                                                           
12 http://www.msmt.cz/uploads/skolsky_zakon.pdf naposledy navštíveno 22.6.2017 

http://www.msmt.cz/uploads/skolsky_zakon.pdf
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zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti: rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně 

prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu 

zaměstnanců, příspěvek na, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program poradenství, 

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, slevy na daních a další (Krejčířová a kol., 

2005). Existuje také celá řada organizací pro podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením 

(SONS, Tyfloservis, Tyflocentrum, Rekvalifikační střediska, Agentury podporovaného zaměstnávání 

a další).  

Zaměstnávání osob se zrakovým postižením upravuje několik zákonů a vyhlášek, úřadu 

práce je například zákonem o zaměstnanosti13 nařízeno věnovat větší snahu nalezení práce pro 

zrakově postiženou osobu. Tento zákon dále zaručuje ochranu na volném trhu práce a určuje 

sankční opatření vztahující se na zaměstnavatele, kteří nedodrží zákonem stanovené podmínky pro 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb. mimo jiné upravuje 

obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením a stanovuje 

druhy nákladů na pracovní rehabilitaci hrazených úřadem práce a také způsob jejich úhrady.14 

(Růžičková, 2010) 

V § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti je pak také stanoveno, že každý zaměstnavatel s více 

než 25 zaměstnanci, musí zaměstnat 4 % osob se zrakovým postižením (jakožto povinný podíl). 

Tento povinný podíl je možné splnit také odebráním služeb či výrobků od firem s postiženými 

jedinci, zadáním zakázek takovým firmám anebo odpovídající platbou.  

 

Osoby se zrakovým postižením mají dle posouzené závažnosti postižení nárok na rozličné 

pomůcky či práci na chráněném pracovním místě či v chráněné dílně. Chráněná pracovní místa jsou 

podle § 75 odst. 1 zákona o zaměstnanosti pracovními místy, které zřizuje minimálně na dobu dvou 

let zaměstnavatel pro osoby se zdravotním postižením, a to na základě písemné smlouvy s úřadem 

práce. Příslušný úřad práce pak zaměstnavateli poskytuje na zřízení pracovního místa finanční 

příspěvek, jehož výše je stanovena zákonem.  

Chráněné pracovní dílny jsou pak dle § 76 odst. téhož zákona pracoviště, zřízená na základě 

dohody s úřadem práce a jsou přizpůsobená potřebám a požadavkům osob se zdravotním 

postižením, většinou je zde omezený výběr oborů. Vzhledem k ostatním zaměstnancům na daném 

pracovišti zaměstnavatele musí osoby se zdravotním postižením tvořit min. 60 %, a to při 

průměrném ročním přepočteném počtu všech zaměstnanců. Stejně jako chráněné pracovní místo, 

                                                           
13 Zákon č. 435/2004 Sb., 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58235&nr=435~2F2004&rpp=15#local-content 
naposledy navštíveno 20.6.2017 
14 https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/vyhlaska_518-2004_sb.pdf naposledy 
navštíveno 20.6.2017 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58235&nr=435~2F2004&rpp=15#local-content
https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/vyhlaska_518-2004_sb.pdf
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tak také chráněná pracovní dílna musí být zřizována a v provozu minimálně dva roky a na její zřízení 

poskytuje úřad práce zaměstnavateli určitý finanční příspěvek. 

Pro práci v chráněné dílně musí být jedinec osobou se zdravotním postižením dle definice 

podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů: Osobami se 

zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:  

a. invalidními ve třetím stupni, 

b. invalidními v prvním nebo druhém stupni, 

c. zdravotně znevýhodněnými  

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením dokládá fyzická osoba posudkem nebo 

potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. 15 

Chráněné dílny a pracovní místa jsou určeny především jedincům se zdravotním postižením, 

kterým se nepodařilo, dlouhodobě nedaří, nebo vzhledem k závažnému zdravotnímu postižení 

pravděpodobně nikdy nepodaří nalézt pracovní uplatnění na běžném pracovním místě či v rámci 

tzv. volného trhu práce.  

Pro zaměstnavatele tedy v rámci legislativy České republiky existuje celá řada motivací pro 

zaměstnávání (nejen) zrakově postiženým osob.  

 

Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením 

Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením se obecně dělí na rehabilitační a 

kompenzační. Jako rehabilitační pomůcky jsou pak popisovány všechny pomůcky, které využívají 

všechen zbytkový potenciál zraku a pomáhají k zachování nejlepšího možného dosažitelného 

stavu po co nejdelší dobu. Jako kompenzační pomůcky jsou pak vnímány ty, které nejen využívají 

zbytky zraku, ale hlavně jej nahrazují, například za pomocí zvuků.  

Dále se pak pomůcky dají dělit na optické, které člověk potřebuje v okamžiku, kdy mu 

přestanou stačit klasické brýle jako např. hyperokuláry, lupy atp., neoptické, zjednodušující 

orientaci v prostoru jako úprava povrchu a elektronické, využívající ke svému fungování 

elektronický systém, jako elektronické lupy, zápisníky či speciální počítače. 

Pro orientaci v prostoru zrakově postižení většinou používají signalizační hole, bílou hůl či 

vodícího psa. Mezi ozvučené pomůcky pak patří například ozvučená domácí váha, hladinka, 

ozvučený teploměr, kalkulačka, hodiny, speciální „čtecí“ programy do obilních telefonů atp.  Je 

                                                           
15 https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/definiceozp naposledy navštíveno 9.11.2016 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/definiceozp
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dobré si uvědomit, že s většinou pomůcek se musí člověk nejprve naučit zacházet, musí tedy projít 

zrakovou terapií, která zabere individuální dobu, u některých pomůcek je to často i v řádu měsíců 

16 .  

Postup pro získání pomůcek a možnosti jejich financování 

 

Postup pro získání pomůcek osobou se zrakovým postižením má své dané náležitosti. 

Prvním krokem je vždy posudek očního lékaře. Pokud ten stanoví, že běžná zraková korekce již není 

dostačující, je klient odeslán k očnímu lékaři se specializací (a kompetencí k předepisování 

potřených pomůcek). Tento specialista tedy doporučí dané pomůcky a často si je možné vyzvednout 

přímo u něj, anebo je možné navštívit specializovaná centra anebo kontaktovat přímo dodavatele 

či výrobce pomůcek.  

Většinou můžeme mluvit o třech způsobech pořízení a financování pomůcky:  

• Pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou, které jsou vázány na předpis lékaře 17 

• Pomůcky zakoupené ve specializovaných prodejnách, které si jedinec financuje sám anebo 

např. pomocí nadačních organizací. Existuje také možnost získat pomůcku ke zkoušení, to 

ale vyžaduje velkou odbornou znalost 

• Pořízení pomůcky z příspěvku sociálního odboru městského úřadu – příspěvek je částečný 

nebo hradí cenu pomůcky v její plné výši 

Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku 

 

Osobám se zdravotním postižením se dle zákona č. 329/2011 Sb. poskytují dva typy dávek, 

a sice příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. O nároku na tyto příspěvky a o 

průkazu osoby se zdravotním postižením podle tohoto zákona rozhoduje Úřad práce České 

republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu. Nárok na příspěvek na mobilitu 

(který činí 400 Kč za měsíc) má dle zákona osoba, která má nárok na průkaz ZTP(/P) a opakovaně se 

v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí zároveň poskytovány 

sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením atp.  

U stanovení nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku a její výše jsou podmínky trochu 

složitější. Nárok na tento příspěvek má mj. osoba s těžkým zrakovým postižením charakteru 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (pro účely tohoto zákona to znamená nepříznivý 

                                                           
16 http://www.centrumpronevidome.cz/doc/kompenzacni-pomucky.pdf naposledy navštíveno 12.12.2016 
17 Více informací v příloze č.2, zdroj http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/388_2011.pdf naposledy 
navštíveno 12.12.2016 

http://www.centrumpronevidome.cz/doc/kompenzacni-pomucky.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/388_2011.pdf
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zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok), a její 

zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Pokud jde o příspěvek na pořízení speciálně 

vycvičeného vodícího psa, osoba musí být starší 15 let. Pro úpravu bytu starší 3 let, v dalších 

případech starší 1 roku. Další podmínkou je, že zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo 

ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, 

vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým 

prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá. A dále také, že osoba může zvláštní 

pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.  

Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým 

prostředkem, který je plně nebo i částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě 

zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tento příspěvek nelze rovněž poskytnout na pořízení 

zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčena 

zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace. Příspěvek na zvláštní pomůcku se 

poskytuje na pomůcku v základním provedení, které dostačuje pro požadované potřeby a s nejnižší 

cenou. Stanovení výše příspěvku pak závisí na celé řadě faktorů: 

Pokud jde o pomůcku, jejíž cena je nižší než 24 000 Kč, poskytne se osobě příspěvek jen v 

případě, že její příjem (a příjem osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního 

minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. I pokud tento bod není splněn, je možné ve 

zvláštních případech žádosti o příspěvek vyhovět. Výše příspěvku se stanová tak, aby spoluúčast 

osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny, minimálně 1000 Kč.  

Pokud jde o nárok na příspěvek na pomůcku dražší než 24000 Kč, stanoví se výše příspěvku 

tak, aby spoluúčast žadatele činila 10 % ceny, přičemž maximální výše příspěvku je 350 000 Kč, s 

výjimkou schodišťové plošiny, kde je možný příspěvek až do výše 400 000 Kč. Pokud osoba nemá 

dostatek financí na takovouto spoluúčast, určí krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k 

příjmům dané osoby nižší spoluúčast, minimálně však 1000 Kč. Součet vyplacených příspěvků na 

zvláštní pomůcku pak nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě přesáhnout částku 800 000 Kč. 18 

                                                           
18 http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_329_2011.pdf naposledy navštíveno 24.11.2016 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_329_2011.pdf

